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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  التكلیف بما ال یطاق عند األصولیینحكم 
  واألحكام الشرعیة المترتبة علیھ

  فھد صالح جادالرب عبدالدایم
  األزھر جامعة – كلیة الدراسات اإلسالمیة بأسوان -  قسم أصول الفقھ

  fahadgadelrab.islam.asw.b@azhar.edu.eg : االلكترونيالبرید 

  : لخصمال
                                                    حكم التكلیف بما ال یطاق عند األص�ولیین واألحك�ام ال�شرعیة    :             موضوع البحث

   ع��ن                                  إب��راز إح��دى ص��ور دف��ع ال��ضرر الع��ام  :           أھ��داف البح��ث  -               المترتب��ة علی��ھ
ِ، ونشأة التقعید  األصولي والفقھ�ي م�ن خ�الل                                المكلفین وھوالتكلیف بما ال یطاق  ِ                                       ِ ِ

ٍ  دراسٍة        حاتھ،        ف بم�صطال ی  ِّ عرِّ   الت   ، و   ناه       عن معً          ُ ًدراسة تكشُف  ،                  ھذا الموضوع الھام    
ِ                                                                       ِوتبین معناه اإلجمالي، مع بی�ان أھمیت�ھ وأثرھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، وم�ا تقدم�ھ  
َّلألصولیین والفقھاء من حلول لعدٍد من النوازل، ومن ثم تحدید ضوابط إعمال�ھ،  ٍ                                         ٍ                             َّ ٍ
                                                                         ومناقشة وجھات النظر لتلك القضیة،وإیراد أمثلة من تطبیقات القاعدة في ف�روع

                               ھ�و الم�نھج االس�تقرائي التحلیل�ي  :          م�نھج البح�ث  .                 ومسائل العقیدة            الفقھ اإلسالمي
                                اإلجمالي، ثم تحدید ضوابط إعمالھ،   ي    معن  ال   ، و    لبحث                         القائم على إیضاح مفردات ا

                                                                  واإلشارة إلى أھمیتھ وأثرھا في الفقھ اإلس�المي، واس�تقراء ن�صوصھ، وص�یغھا 
            أھ��م النت��ائج    .                   تطبیق��ات عن��د الفقھ��اء ل   لٍ                                 ٍ عن��د األص��ولیین والفقھ��اء، م��ع اس��تقراء

                                   أن جمیع التكالیف الشرعیة ال تخلو من   :                        ظھر من نتائج  ھذا البحث :         والتوصیات
                                                  ن ھذه المشقة تختلف من تكلیف إلى آخر، ومن مكلف إلى  أ                   وجود مشقة فیھا، إال 

                                     لفظ یطلق عل�ى م�ا ك�ان ممتن�ع الوق�وع عن�د   :                        التكلیف بما ال یطاق ھو   وأن   .   آخر
         ش�روط ال    ،                                      یشترط في الفعل الذي تعلق ب�ھ خط�اب ال�شرع و   .               جمھور أھل العلم

       م�ن قب�ل  و ً،        ًومع�دوما ً،                    ًمنھ�ا أن یك�ون معلوم�ا ً،                                 ًبد من تحققھا لیك�ون التكلی�ف ج�ائزا
   م�ا  :   ھ�و  )                  التكلیف بم�ا ال یط�اق (           المقصود من  و .ً                 ًوحاصال بفعل المكلف ،-     تعالي- هللا

                          المح�ال ال ی�صح التكلی�ف ب�ھ   أن و .ً                                        ًكان الخل�ل فی�ھ راجع�ا إل�ى الفع�ل المكل�ف ب�ھ 
          االخ�تالف ف�ي   ،                                           م�ن أھ�م أس�باب  االخ�تالف ف�ي التكلی�ف بم�ا ال یط�اق وً        ًإجماعا، 

                                              الرأي الراجح في التكلیف بما ال یطاق ف�ي الم�سائل  و                           التحسین والتقبیح العقلیین، 
ًالمختلف فیھا جائز عقال وغیر واقع شرعا ً                                     ً                               أن الخالف في مسألة التكلیف بم�ا  و  ، ً

  ن   وأ  ،                                        ، وإن ك��ان ل��ھ أث��ر ف��ي م��سائل أص��ولیة وكالمی��ة      لفظ��ي   خ��الف ،       ال یط��اق 
                                                                     االختالف في التكلیف بما ال یطاق ینتج عنھ الخالف في تكلیف الغافل، فمن منع 

                        أن ال�سكر إذا ك�ان ف�ي أول  و .                                            التكلیف بما ال یطاق یل�زم عن�ھ ع�دم تكلی�ف الغاف�ل
            فإن�ھ ال یمن�ع                                                             مبادئھ، ولم یغلب على العقل بحیث یمی�ز المتن�اول ل�ھ ب�ین األش�یاء 

    ئل                           عنایة األص�ولیین بھ�ذه الم�سأ :             وأھم التوصیات   .                        من التكلیف وتوجیھ الخطاب
                                                                    الموضوعات المھمة التي ینبغي اإللمام واإلحاط�ة بھ�ا ألج�ل أن یفھ�م المكل�ف  و

                                 عمل موسوعة للقواعد األصولیة تشتمل  و                                     حدود التكالیف الربانیة التي یطالب بھا
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                                   رورة ال�ربط ب�ین مقاص�د ال�شریعة وف�روع   وض� ،                           علي دراسات تأصیلیة تطبیقی�ة 
   .            الفقھ االسالمي

   .الشریعة مقاصد – الیطاق – لتكلیفا – حكم :الكلمات المفتاحیة
  

Ruling on assigning what is intolerable to the 
fundamentalists 

And the legal provisions resulting from it 
Fahd Salah Jadal Lord Abdel Dayem 
Department of Fundamentals of Fiqh - Faculty of Islamic Studies 
in Aswan - Al-Azhar University 

eg.edu.azhar@b.asw.islam.fahadgadelrab  :mail-e  

:abstract 
  Research topic: The ruling on assigning something that is 
intolerable to the fundamentalists and the legal rulings resulting 
from it .     The objectives of the research:  To highlight one of the 
forms of paying public harm to those charged, which is the 
unbearable assignment, and the emergence of fundamentalist 
and jurisprudential constraint through the study of this 
important topic, a study that reveals its meaning, introduces its 
terminology, and shows its overall meaning, along with its 
importance and impact on Islamic jurisprudence, and what it 
offers to the fundamentalists And the jurists from solutions to a 
number of calamities, and then determine the controls for its 
implementation, discuss the viewpoints of that issue, and list 
examples of the applications of the rule in the branches of 
Islamic jurisprudence and matters of faith  .    Research 
methodology:  It is the inductive analytical approach based on 
clarifying the terms of the research and the overall meaning, 
then determining the controls for its implementation, indicating 
its importance and impact on Islamic jurisprudence, 
extrapolating its texts and formulas for the fundamentalists and 
jurists, with an extrapolation of applications among the jurists.  
The most important findings and recommendations:  It emerged 
from the results of this research: that all legitimate costs are not 
without hardship, but this hardship differs from one assignment 
to another, and from one taxpayer to another.  The assignment of 
what is intolerable is: a term used to refer to what was refrained 



       
 

 

 

٤٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

from falling to the majority of scholars.  In the act to which the 
Sharia discourse is attached, conditions must be fulfilled in order 
for the assignment to be permissible, including that it be known, 
null and void by God - the Most High - and obtained by the action 
of the one who is charged. What is meant by (assigning 
something beyond intolerable) is: what was defective in it. 
Referring to the act assigned to him, and that the impossible is 
not valid to assign it unanimously, and one of the main reasons 
for the difference in the intolerable assignment is the difference 
in mental improvement and sanctification, and the preponderant 
opinion regarding the assignment of what is intolerable in 
disputed matters is permissible and not legitimate, and that the 
disagreement over The issue of assigning the unbearable is a 
verbal disagreement, even if it has an effect on fundamentalist 
and verbal issues, and that the difference in the intolerable 
assignment results in a disagreement over the assignment of the 
uninformed, so whoever prohibits assigning what is intolerable 
must not assign the heedless. And if drunkenness was in the 
beginning His principles, and he does not prevail over the mind 
so that the one who is receiving it distinguishes between things, 
so it does not prevent him from assigning and directing the 
speech .The most important recommendations: the 
fundamentalists ’attention to these important issues and topics 
that should be familiarized with and to be familiarized with in 
order for the taxpayer to understand the limits of the rabbinic 
costs he is claiming, and to work an encyclopedia of 
fundamentalist rules that includes applied fundamental studies, 
and the necessity of linking the purposes of Sharia and branches 
of Islamic jurisprudence..   
Keywords: judgment - mandate – intolerable   -  Purposes of the 

law. 
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ا  
  :وتشتمل على اآلتي

 .االستهالل بما یناسب الموضوع -١

 .أهمیة البحث وسبب اختیاره -٢

 .خطة البحث -٣

 .منهجي في البحث -٤

  االستهالل بما یناسب الموضوع
ونعوذ باهللا مـن  ،حمده وأستعینه وأستهدیه وأستغفرهالحمد هللا رب العالمین ، أ     

یضلل فلن تجد شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من یهده اهللا فال مضل له ، ومن 

ًله ولیا مرشدا  ً.  

وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وحـده ال شـریك لـه ، تفـرد بالربوبیـة والوحدانیـة ، لـه     

  .الملك وله الحمد ، یحیي ویمیت ، بیده الخیر وهو علي كل شيء قدیر 

 خـــاتم األنبیـــاء والمرســـلین ، أرســـله اهللا - -ًوأشـــهد أن ســـیدنا ونبینـــا محمـــدا    

  .عالمین ، فصلوات اهللا وسالمه علیه إلى یوم الدین رحمة لل

  :دـــــــــــــ        أما بع       

ـــإن خیـــر مـــا تفنـــى فیـــه األعمـــار، وتقـــضى فیـــه األوقـــات هـــو طلـــب العلـــم       ف

الشرعي النافع الـذي هـو مـن أعظـم المطالـب الـسامیة الـذي یـدل علـى مـراد كتـاب 

  . اهللا وسنة رسوله

 ومــن أعظـــم العلـــوم وأنفعهــا فـــي علـــم الــشریعة علـــم أصـــول الفقــه، فهـــو مـــن      

ًأشرف العلوم قدرا وأعظمها أجـرا وأعمهـا فائـدة ُ ألنـه یعنـى بتأصـیل الفقـه وتقعیـده .ً
  .وتنظیره

ًاعتنى العلماء قدیما وحدیثا بهذا العلم فبحثوا في جمیع المسائل المتعلقـة ولذا      ً

 والــضوابط األصــولیة التــي تمثــل المعیــار الــصحیح بــه علــى ضــوء القواعــد الكلیــة

  .لالستنباط واالجتهاد السلیم

ومما اعتنى به هؤالء العلماء مسألة التكلیف بما ال یطاق حیث اعتنوا ببیان      

  .أثرها على المحكوم علیه
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ًعلـــــى النـــــاس عمومـــــا وعلـــــى األمـــــة اإلســـــالمیة  -تعـــــالي –      ومـــــن كـــــرم اهللا 

 بــشيء فــوق طــاقتهم بــل كلفهــم بمــا یتناســب مــع قــدراتهم ًخــصوصا أنــه لــم یكلفهــم

  .وطاقتهم

ً     وعلى الرغم من عنایة األصولیین بهذه المسألة إال أنني لـم أجـد أحـدا تطـرق 

یـروي الغلیـل  شتات هذا الموضوع في بحـث مـستقل  فیهبشيء من التفصیل جمع

 ومعرفــة سألة المــ للمــشتغلین بأصــول الفقــه علــى فهــمًیكــون عونــا وویــشفى العلیــل

  .أثرها في مسائل أصول الفقه

وهــذا الموضــوع مــن الموضــوعات المهمــة التــي ینبغــي اإللمــام واإلحاطــة بهــا      

  .ألجل أن یفهم المكلف حدود التكالیف الربانیة التي یطالب بها

  

  أهمیة البحث وسبب اختیاره
  :ترجع أهمیة وسبب اختیاري لهذا البحث إلى األسباب اآلتیة    

 هــذه المــسألة كثـــر الكــالم فیهـــا ووقــع فیهــا خلـــط وتعمــیم ممـــا دعــاني إلـــى نأ -١

 .تصویرها وتحقیق الكالم فیها وبیان مواطن االتفاق واالختالف حولها

ًشــكلت علــى أصــحاب التخــصص فــضال عــن طــالب  مــن المــسائل التــي ُأأنهــا -٢

 .العلم

بدراســة مــستقلة ٕلــم تفــرد بدراســة مــستقلة وافیــة مــن الناحیــة األصــولیة وافرادهــا  -٣

 .تجلي حدودها وتفصح عن ضوابطها

ًأن في دراسـة هـذا الموضـوع بیانـا لمـا جـاءت بـه الـشریعة الـسمحة مـن الیـسر  -٤

 .والسهولة ، إذ لو كلف اإلنسان بما ال یطاق لكان في ذلك حرج وعنت

 هــــذه المــــسألة مبنیــــة علــــى مــــسائل غایــــة فــــي األهمیــــة والخطــــورة كمــــسألة  أن-٥

 .یح العقلیینالتحسین والتقب

 تكلیـــف الغافـــلامتنـــاع منهـــا التـــي كثـــرة الثمـــرات المترتبـــة علـــى هـــذه المـــسألة  -٦

 .والمكره

تصحیح بعض المفاهیم حول هذه المسألة التي تنازع العلماء فیهـا بـین مغـال  -٧

 .في قبولها واألخذ بها ومجاف منكر لها

 البحث تصحیح ما شاع من أن علم أصول الفقه علم جامد غامض قد أغلق -٨

 .فیه
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  خطة البحث

  التكلیف بما ال یطاق عند األصولیین واألحكام الشرعیة المترتبة علیهحكم 

   مباحث وخاتمةأربعةویشتمل هذا البحث علي مقدمة وتمهید و

  :    وتشتمل على المقدمة

  .أهمیة البحث وسبب اختیاره : ًثانیا      .االستهالل بما یناسب الموضوع: ًأوال 

  . في البحثتيطریق: ًرابعا                    .خطة البحث : ًثا لاث

   : مطلبینویشتمل علي:التمهید 

  .بما الیطاقالمراد بالتكلیف  : المطلب األول            

  . المحكوم علیه-شروط الفعل المكلف به:  المطلب الثاني           

  . في التكلیف بما الیطاقتحریر محل النزاع   :المبحث األول

  . أقوال األصولیین وأدلتهم في التكلیف بما الیطاق:المبحث الثاني

  :                ویشتمل علي مطلبین

  .األصولیینأقوال : المطلب األول           

  .األدلة والمناقشات: المطلب الثاني           

  .ع الخالف ونوالموازنة بین المذاهب والترجیح :المبحث الثالث

  :ویشتمل علي ثالثة مطالب                

  .أسباب االختالف في التكلیف بما الیطاق:المطلب األول           

 .نوع الخالف : المطلب الثالث      .القول الراجح: المطلب الثاني          

  .التكلیف بما الیطاق  علياألحكام الشرعیة المترتبة:رابعالمبحث ال

  :ویشتمل علي المطالب اآلتیة               

 .تكلیف الغافلامتناع :المطلب األول           

 .تكلیف السكرانامتناع : المطلب الثاني          

 .من ال یتمكن من الفعلعلي تكلیف ال : المطلب الثالث          

  .العجز الحسي مع التكلیف  عدم: المطلب الرابع          

ــــة ــــي توصــــلت إلیهــــا مــــن خــــالل دراســــتي أهــــم النتــــائج الهاوقــــد ضــــمنت :الخاتم  ت

  .للموضوع
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  طریقتي في البحث

 وفــق الخطــة الــسابقة - ســبحانه -كــون بــإذن اهللات فــي البحــث ســوف طریقتــي   و

  : كما یلي 

جمع المادة العلمیة بكل تتبع ودقة من مـصادرها العلمیـة والمراجـع المثبتـة فـي -١

 .المصادر  وفي فهرس المراجع و–هوامش البحث 

تحـــري الدقـــة فـــي نقـــل المـــذاهب مـــن أصـــولها وعرضـــها ونـــسبتها إلـــى قائلیهـــا -٢

ووثقـــت ذلـــك مـــن كتـــبهم مباشـــرة ، ولـــم ألجـــأ إلـــى التوثیـــق بواســـطة إال عنـــد تعـــذر 

 .األصل

ًتحریرا علمیا دقیقا  ،تحریر محل النزاع في المسألة-٣ ً ، مع بیان مـوطن الخـالف ً

 .في المسألة

تفـرع علـى هـذه المـسألة المختلـف فیهـا ، مـع ذكـر یي لذ اي األصولالحكمذكر -٤

 بقاعدتـــــه حكـــــمومـــــدى ارتبـــــاط ال،الـــــرأي مـــــن كتـــــب األصـــــول األصـــــلیة المعتبـــــرة 

 .األصولیة

 كتابـــة البحـــث بأســـلوب علمـــي متـــأدب یوضـــح المـــسائل بـــأجلي بیـــان مـــع مـــا -٥

 .تقتضیه البالغة من مطابقة الكالم لمقتضى الحال 

  .آنیة الكریمة التي ترد في البحث وعزوها إلى سورها ترقیم اآلیات القر-٦

ً تخـریج األحادیـث النبویـة الـشریفة واآلثـار التـي تـرد فـي البحـث تخریجـا علمیــا -٧ ً

ًدقیقا معتمدا على كتب الصحاح والسنن مع ذكر مكان الحدیث أو األثر من هذه  ً

 .الكتب والجزء من الكتاب والباب ورقم الصفحة ورقم الحدیث

 ترجمة موجزة تشمل اسم العلم وكنیته أو لقبه )الغیر مشهورة (جمة األعالم تر-٨

 .وتاریخ وفاته ومؤلفاته 

   . الفهرسة الفنیة للمراجع والمصادر و الموضوعات-٩

  



       
 

 

 

٤٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  التمھید
  :یشتمل علي مطلبین الكالم فیه و

  .ف بما الیطاقالمراد بالتكلی:              المطلب األول

  . المحكوم علیه- شروط الفعل المكلف به:             المطلب الثاني

  المطلب األول
  التكلیف بما ال یطاقب المراد

ألنــه ،عــرف التكلیــف أ     قبــل التعــرض لمعرفــة التكلیــف بمــا ال یطــاق یجــدر أن 

  .ً یكون التوصل إلى معرفة التكلیف بما ال یطاق سهالتعریفهب

  

  :یفتعریف التكل

ً كلفــا، ُكلــفُ بالــشيء یَفَلــَالتكلیــف فــي اللغــة مــأخوذ مــن ك: تعریفــه لغــة:      أوال

  .ً الشيء تكلفا إذا تجشمتهُوتكلفت

فرضـه علـى : المـشاق، والتكلیـف بـاألمر: ما تكلفه على مشقة، والتكالیف: لفةُوالك

زام ًوأمــر بــالتكلیف أمــرا یــصدره مــن یملــك التكلیــف لإللــ، مــن یــستطیع أن یقــوم بــه

  )١(.بواجب

  :ًتعریفه اصطالحا: ًثانیا   

إلـــزام مــا فیـــه مـــشقة ، وعلــى هـــذا التعریــف یخـــتص التكلیـــف : عرفــه بعـــضهم بأنــه

  .بالواجب والمحرم، أما المكروه والمندوب فال یعتبران من أحكام التكلیف

  .لفةُطلب ما فیه مشقة وك:  بأنهًرف أیضاُوع

یه األمر والمحرم، ویزید علـى التعریـف وهذا التعریف یدخل فیه الواجب، ویدخل ف

  .السابق المندوب والمكروه

د النـــدب والكراهــة واإلباحـــة مـــن األحكــام التكلیفیـــة إنمـــا هــو مـــن بـــاب َ   ولكــن عـــ

  )٢(.التغلیب

                                         
، المعجـم ٢/٥٣٧، المـصباح المنیـر ٢/٤٥             جمھ�رة اللغ�ة ، ٩/٣٠٧العـرب لسان : یراجع) ١(

  . ٢/٥٠٦الوسیط 

البرهــــــــــــان فــــــــــــي أصــــــــــــول ’١/٦٠المستــــــــــــصفي ،١/١٣٥اإلحكــــــــــــام لآلمــــــــــــدي : یراجــــــــــــع-)٢(

= مـــع شـــرح مختـــصر التحریـــر ،٢/٣٢٢تیـــسیر التحریـــر ،٢/١٢٤الموافقـــات ،١/٨٨الفقـــه



       
 

 

 

٤٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

أن خطــاب التكلیــف فــي اصــطالح العلمــاء هــو األحكــام   ): "١(قــال اإلمــام القرافــي

إلباحـة مـع أن أصـل هـذه اللفظـة أن الخمسة الوجـوب والتحـریم والنـدب والكراهـة وا

والوجـوب ألنهـا مـشتقة مـن الكلفـة، والكلفـة لـم توجـد إال   ال تطلق إال علـى التحـریم

فیهما ألجل الحمـل علـى الفعـل أو التـرك خـوف العقـاب وأمـا مـا عـداهما فـالمكلف 

فــي ســـعة لعــدم المؤاخـــذة فــال كلفـــة حینئــذ غیـــر أن جماعــة یتوســـعون فــي إطـــالق 

  )٢"( یع تغلیبا للبعض على البعض فهذا خطاب التكلیفاللفظ على الجم

  تعریف التكلیف بما ال یطاق

   من المعلوم أن جمیع التكالیف الشرعیة ال تخلـو مـن وجـود مـشقة فیهـا، إال أن 

هـذه المــشقة تختلــف مـن تكلیــف إلــى آخــر، ومـن مكلــف إلــى آخـر، بــل مــن صــورة 

  .ود كلفة ومشقة فیهإلى أخرى، وما سمي التكلیف بهذا االسم إال لوج

  :    والتكلیف بما ال یطاق تكون المشقة فیه على درجتین

 مـــشقة ال طاقــة للعبـــد علــى تحملهـــا، وذلــك كتكلیـــف المقعــد علـــى القیـــام، :األولــى

  .والطیران في الهواء، وحمل الجبل، وهذا النوع هو ما أتناوله في بحثي هذا

كــن إذا أتــى بــه المكلــف وقــع  مــا كــان الفعــل فیــه ضــمن قــدرة المكلــف، ل:الثانیــة

بمــشقة عظیمــة، كــأن یــؤمر اإلنــسان بقطــع عــضو مــن أعــضائه، وهــذا النــوع غیــر 

ًواقع في الشریعة اإلسالمیة، وان كان واقعا   .)٣( في الشرائع السابقةٕ

  :إلى أن مراتب ماال یطاق ثالث) ٤(وذهب بعض العلماء كالتفتازاني    

                                                                                                  
روضـة ،٦نظـم الورقـات ص،١/٢٨حاشیة العطار علي شـرح الجـالل المحلـي ،للفتوحي =

  ١/٠٧٣رسالة في أصول الففه للعكبري،١/٤٦الناظر 

هــو شــهاب الــدین أبــى العبــاس بــن احمــد بــن إدریــس المــصري المعــروف بــالقرافي :القرافــي  )١(

شــجرة :   یراجــع. مــن تــصانیفه الــذخیرة فــي الفقــه والتفتــیح فــي أصــول الفقــه ٦٨٤تــوفى 

 ٩٥ ، ٩٤ / ١عالم  واأل٦٢٧ رقم ١٨٨/ ١النور الزكیة 

  .١/١٦١الفروق : یراجع) ٢(

، قواعــد األحكــام للعــز ١/١٢٣، مــسلم الثبــوت ١٥٣-٢/١٢١الموافقــات للــشاطبي : یراجــع) ٣(

 التكلیـــف بالمحـــال و،٣٢٣-٣٧/٣٢١الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة ، ٢/٧بـــن عبـــد الـــسالم

  . األعظم، نینوىنجم الدین السبعاوي، مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، كلیة اإلمام / للدكتور

َ ھو سعد الدین م�سعود ب�ن عم�ر ب�ن عب�د هللا التفت�ازاني  :           التفتازاني    ) ٤   ( ُ ْ                                               َ ُ   -             رحم�ھ هللا تع�الى -ْ
َالعالمة الشافعي ، ولد بتفتازان سنة  َ ِ ُ ّ                                  َ َ ِ ُ   = ْ                    ْالتلویح في كشف حقائق  : ِ            ِ من تصانیفھ  ،     ھـ    ٧١٢ّ



       
 

 

 

٤٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 ،دم وقوعـه أو إلرادتـه ذلـك أو إلخبـاره بـذلك بعـ-تعـالى–أدناها ما یمتنع بعلـم اهللا 

ومــن ، عــن الجـواز فـإن مـن مــات علـى كفـره ًوال نـزاع فـي وقـوع التكلیــف بـه فـضال

ًبعدم إیمانه یعد عاصیا إجماعا-تعالى -أخبر اهللا  ً.  

 ،الـضدین أو النقیــضینبــین جمـع ال     وأقـصاها مــا یمتنـع لذاتــه كقلـب الحقــائق و

 ً علـــى أنـــه یـــستدعي تـــصور المكلـــف بـــه واقعـــاً بنـــاءوفـــي جـــواز التكلیـــف بـــه تـــردد

 لـو لـم یتـصور لـم یـصح الحكـم بامتنـاع : فیه تردد فقیلًوالممتنع هل یتصور واقعا

 تصوره إنما یكون على سبیل التشبیه بأن یعقل بین السواد والحـالوة :تصوره وقیل

 أو علـى ،أمر هو االجتماع ثم یقال مثل هذا األمر ال یمكن بین الـسواد والبیـاض

ســبیل النفــي بــأن یحكــم العقــل بأنــه ال یمكــن أن یوجــد مفهــوم هــو اجتمــاع الــسواد 

  .والبیاض

 ً لقــدرة العبــد أصــالً     والمرتبــة الوســطى مــا أمكــن فــي نفــسه لكــن لــم یقــع متعلقــا

 وهذا هو الذي وقع النـزاع فـي جـواز ،كخلق الجسم أو عادة كالصعود إلى السماء

یق الفعل واإلتیان به واستحقاق العقاب على تركـه ال التكلیف به بمعنى طلب تحق

ٕعلى قصد التعجیز واظهـار عـدم االقتـدار علـى الفعـل كمـا فـي التحـدي بمعارضـة 
  .)١"(القرآن فإنه الخفاء في وجوب كونه مما ال یطاق

لفـظ یطلـق علـى مـا كـان ممتنـع الوقـوع :    وعلي هذا فـالتكلیف بمـا ال یطـاق هـو

  .عند جمهور أهل العلم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
ِّتوفي   . ْ                                         ْ التنقیح ، شرح األربعین النوویة في الحدیث  = ُُ     ِّ َ ب�سمرقند س�نة -    ع�الى        رحمھ هللا ت-ُُ َ             َ َ

     ٢١٦ / ٢                  والفتح المبین    ٥٤٥ / ١                الدرر الكامنة  :     یراجع .     ھـ    ٧٩١

  .١٥٥، ٢/١٥٤شرح المقاصد للتفتازاني : یراجع) ١(



       
 

 

 

٤٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  المطلب الثاني

  )١()المحكوم فیه(شروط الفعل المكلف به 
شترط فـــي الفعـــل الـــذي تعلـــق بـــه خطـــاب الـــشرع شـــروط ال بـــد مـــن تحققهـــا ُ     یـــ

  :، من هذه الشروطًلیكون التكلیف جائزا

  :ًأن یكون الفعل معلوما: الشرط األول

ًمــر بـه معلومــا لـدى أهــل العلــم أن تكـون حقیقــة الفعـل معلومــة، واأل: والمـراد بــه   

من المكلفین، والدالئل علیه منصوبة، ألنه إذا لم یعلم المكلف حقیقة ما كلـف بـه 

  .لم یتوجه قصده إلیه، ولم یصح وجوده منه

   وذلــك ألن توجــه القــصد إلــى الفعــل مــن لــوازم إیجــاده، فــإذا انتفــى الــالزم انتفــى 

  .عنه-سبحانه وتعالى -نزه اهللا الملزوم، وألن األمر بغیر المعلوم عبث یت

ًالمأمور بالصالة یجب علیه أوال أن یعلم حقیقتهـا، وأنهـا جملـة أفعـال : "وذلك مثل

ـــالتكبیر  مـــن قیـــام وركـــوع وســـجود وجلـــوس یتخللهـــا أذكـــار مخـــصوصة، مفتتحـــة ب

فلـو . ًمختتمة بالتسلیم حتى یصح قصده لهذه األفعال ویشرع فیها شـیئا بعـد شـيء

قــة الــصالة لــم یــدر فــي أي فعــل یــشرع مــن أنــواع األفعــال، فیكــون لــم یعلــم مــا حقی

  )٢(ًتكلیفه بفعل ما لم یعلم حقیقته تكلیفا بما ال یطاق

أن یعلمــه كــل مكلــف، بــل یكفــي نــصب الــدالئل علــى ،    ولــیس معنــى العلــم هنــا

التكلیف به بحیث یعرفها من طلبها، فهو شرط في الفعل نفسه بغـض النظـر عـن 

  .آحاد المكلفین

                                         
اختلفـت كلمــة األصــولیین حــول التعبیـر بــالمحكوم فیــه، فمــنهم مـن عبــر عنــه بــالمحكوم فیــه ) ١(

، ومــنهم ١/٩ي المختــصر ، وابــن الحاجــب فــ١/١٠٢كاإلمــام اآلمــدي فــي كتابــه اإلحكــام 

كمـــا ذكـــره اإلســـنوي فـــي نهایـــة الـــسول ،مـــن عبـــر عنـــه بـــالمحكوم بـــه كاإلمـــام البیـــضاوي 

، واألولــــى هــــو التعبیــــر ٢/١٥٠، وصــــدر الــــشریعة فــــي التلــــویح علــــى التوضــــیح ١/١٤٤

المحكـوم فیـه وهـو أقـرب مـن : "بالمحكوم فیه كما ذكر الكمال بن الهمام في التحریر فقال

المستـصفى " األفعـال المكلـف بهـا"ولقـد عـرف بأنـه . ٢/١٨٤یـسیر التحریـر ت" المحكوم به

التلـویح علـى التوضـیح " الفعـل الـذي تعلـق بـه خطـاب الـشارع: " بأنهً، وعرف أیضا١/٨٦

٢/١٥٠.  

  ٣٣٧ صمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:یراجع )(٢



       
 

 

 

٤٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

     فإذا كان معلوم المقدار وعلم األمر به من بعض المكلفین صـح التكلیـف بـه 

  .ویجب على من جهل مقداره أن یطلب العلم به من أهله

      أما مؤاخذة كل مكلف بتقصیره فتختلف باختالف اشتهار التكلیف به وعدمه، 

فیعــذر مــن جهــل بعــض األفعــال دون بعــض، ویعــذر حــدیث اإلســالم ومــن عــاش 

ـــة فیمـــا ال یعـــذر بـــه غیـــره ـــال الغزالـــي، ببادی  للمـــأمور معلـــوم ًكونـــه معلومـــا( :)١(ق

 بـه مـن ً كونه مـأموراًالتمییز عن غیره حتى یتصور قصده إلیه، وأن یكون معلوما

یخـتص بمـا یجـب فیـه  حتى یتـصور منـه قـصد االمتثـال، وهـذا -تعالى–جهة اهللا 

  )٣( )٢().قصد الطاعة والتقرب

  :ًن یكون معدوماأ: الشرط الثاني

ــــه، ألن :     ومعنــــاه ــــر حاصــــل حــــال األمــــر ب ــــه غی أن یكــــون الفعــــل المــــأمور ب

  .الحاصل ال یمكن تحصیله، فمن صلى الفجر ال یؤمر به بعد فعله

وهــذا الــشرط ال یكــون إال فــي األوامــر، أمــا النــواهي فــیمكن أن تكــون معدومــة أو 

  .موجودة

هو یمكن حدوثه، إذ إیجاد الموجود  من حیث ًأن یكون معدوما:()٤(قال الزركشي

  تحصیل الحاصل، ولیس المراد العدم األصلي، 

                                         
فلیـسوف ولــد ، مــد حجـة اإلســالمأبـو حا، محمـد بــن محمـد الغزالـي الطوســي: هــو :الغزالـي) ١ (

والمستصفى فـى أصـول الفقـه ،إحیاء علوم الدین :هـ من تصانیفه ٥٠٥ وتوفى ٤٥٠سنة 

  .٧/٢٢األعالم  ،٢٧٢ / ١الوافي بالوفیات : یراجع .

  .٧٤، ٧٣، وأصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله ص١/٦٩المستصفى للغزالي : یراجع )٢(

قـال الرافعـي .  والمخالف فیه أبو العباس بـن سـریجً معلومایكونأن : ثالثها( :قال الزركشي )(٣

المحتـضر أن یوصـي  سـریج إلـى أنـه كـان یجـب علـىذهب ابن : في أول كتاب الفرائض

 ً من الفرائض، وكان من یوفق لـذلك مـصیبا-تعالى–لكل أحد من الورثة بما في علم اهللا 

لــه فــي الــشرائع فإنــه تكلیــف علــى وهــذا زلــل ال یجــوز مث: قــال اإلمــام .ًومــن تعــداه مخطئــا

  .١/١٠٨البحر المحیط : یراجع) .عمائه

َّهـــو بـــدر الـــدین أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــد اهللا التركـــي المـــصري : الزركـــشي) (٤ َ ُ
َالزركشي الشافعي رحمه اهللا تعالى ، ولد بمـصر سـنة  َ ِ

َّمـن مـصنفاته ..  هــ ٧٤٥ُ  البحـر: ِ

َتـوفي رحمـه اهللا تعـالى بمـصر سـنة . المحیط ، تشنیف المسامع  َ ِّ
ُ الفـتح المبـین .  هــ ٧٩٤ُ

  .٦/١٦األعالم ، ٣٣٥/  ٦وشذرات الذهب ،٢٢٦ و١٢٥ كشف الظنون ،٢/٢١٨



       
 

 

 

٤٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  )١(). للقدرةًإذ یستحیل أن یكون أثرا

ً    وعلى هـذا فـإن الموجـود یـستحیل وقوعـه مـن المكلـف، وال یحـسن عقـال األمـر 

  .بفعل شيء موجود، وهذا عند جمهور العلماء

ال یــرد بــه الــشرع، فهــو مــستحیل     وذلــك ألن إیجــاد الموجــود تحــصیل حاصــل 

كاستحالة الجمع بین الضدین، فال یحسن أن یؤمر من هو قائم بالقیام، ومـن هـو 

  .یكتب بالكتابة، لوجود القیام والكتابة قبل األمر فكذلك هنا

إلـى أنـه یجـوز األمـر بفعـل شـيء موجـود، وذلـك ألنـه لـو لـم :     وذهب رأي ثـان

 ذلـك أنـه ال یـصح ذم الكـافر علـى كفـره الـذي یصح األمر بفعل الموجـود للـزم مـن

  .هو فیه في الحال، ألنه یصح األمر به وهو على هذه الصفة

  

 بـأن الـذم للكـافر العتقـاده الكفـر والبقـاء علیـه، ولـیس فیـه داللـة :وأجیب عـن ذلـك

ًعلـــى كونـــه مـــأمورا بمـــا قـــد وجـــد منـــه، واألمـــر باإلیمـــان للمـــؤمن لالســـتمرار علـــى 

  )٢(.ً حقیقیاًاإلیمان ولیس أمرا

  

                . تعــالى-أن یعلــم المكلــف أنــه مــأمور بــذلك الفعــل مــن قبــل اهللا: الــشرط الثالــث

 حتــــى یتــــصور فیــــه قــــصد -تعــــالى–ًأن یكــــون مــــأمورا بــــه وأنــــه مــــن اهللا : ومعنــــاه

 لم یتصور فیه قـصد الطاعـة -تعالى–االمتثال والطاعة، ألنه إذا لم یكن من اهللا 

ن األمر كذلك، فمجـرد حـصول الفعـل مـن المكلـف ال یكفـي فـي ٕواالمتثال، واذا كا

  .االمتثال ألنه صادر بدون قصد االمتثال

ًوأن یكــون معلومــا كونــه مــأمورا بــه مــن جهــة اهللا (: یقــول الغزالــي  حتــى -تعــالى–ً

یتــــــصور منــــــه قــــــصد االمتثــــــال، وهــــــذا یخــــــتص بمــــــا یجــــــب فیــــــه قــــــصد الطاعــــــة 

  )٣(.)والتقرب

  

                                         
  .١/١٠٨البحر المحیط : یراجع) (١

ــــــه ص١/١٠٨البحــــــر المحــــــیط : یراجــــــع) ٢( ــــــه جهل ــــــذي ال یــــــسع الفقی ، ٧٤،أصــــــول الفقــــــه ال

  .١/٣٦٩،٣٧٠،المهذب في أصول الفقه المقارن ٧٥

  .١/٤٩١، وشرح الكوكب المنیر ١/٦٩: المستصفى: یراجع )٣(



       
 

 

 

٤٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  

  .ًاصال بفعل وكسب المكلفأن یكون ح: الشرط الرابع

ً للعبــد حاصــال باختیــاره، إذ ال یجــوز تكلیــف ًأن یكــون الفعــل مكتــسبا:      ومعنــاه

ًزیــــد كتابــــة عمــــرو وخیاطتــــه، وان كــــان حدوثــــه ممكنــــا، فلــــیكن مــــع كونــــه مقــــدورا  ً ٕ
  .للمخاطب

وعلـــى هـــذا فـــال یـــصح تكلیـــف المـــسلم بمـــا ال یحـــصل بكـــسبه، فـــال یـــصح تكلیفـــه 

  .هو المذهب األولبكسب غیره، وهذا 

إلى جواز تكلیف المسلم بكـسب غیـره، ومـن ذلـك التـزام العاقلـة : وذهب آخرون   

  .خطأ غیرها

ٕبأن التزام العاقلة لیس مـن بـاب التكلیـف بفعـل الغیـر، وانمـا هـو : وأجیب عن ذلك
مـــــن بـــــاب خطـــــاب الوضـــــع بـــــربط األحكـــــام بأســـــبابها، فالجنایـــــة ســـــبب فـــــي دیـــــة 

  )١(.العاقلة

  

  .أن یكون التكلیف بفعل: سالشرط الخام

ًأن یكـــون الفعـــل المكلـــف بـــه فعـــال، ویـــدخل النهـــي فـــي ذلـــك ألنـــه فعـــل، : ومعنـــاه

ؤجر ُوالمكلف به في النهي هو الكـف، والكـف فعـل اإلنـسان وداخـل تحـت كـسبه یـ

  .علیه ویعاقب على تركه

التـــرك نفـــي محـــض ال یـــدخل تحـــت التكلیـــف وال الكـــسب، وهـــو : وقـــال بعـــضهم  

َتكـــف شـــرك عـــن النـــاس فإنهـــا صـــدقة منـــك علـــى  : "--النبـــيضـــعیف لقـــول  َ ََ َْ َِ ٌ َ ََ َ َّ َِّ ِ ُِّ َّ َ ُ َ
َنفــــسك ِ ْ ــــة )٢"(َ ــــة والقــــصد دون الغفل ، وال یحــــصل الثــــواب علــــى الكــــف إال مــــع النی

  .)٣(والذهول

  

                                         
  .٣٦٩، ٣٦٨/ ١، والمهذب ١٩٥/ ١، اإلحكام لآلمدي ١/٦٩: المستصفى: یراجع )١(

 بیان كـون اإلیمـان بـاهللا تعـالى -باب- اإلیمان، -، كتاب- -أخرجه مسلم عن أبي ذر) ٢(

 -كتــاب العتــق–بــان فــى صــحیحه وابــن ح، )١٣٦(، حــدیث رقــم ١/٨٩أفــضل األعمــال، 

َ ذكر البیان بَأن خیر الرقاب وَأفضلها ما كان ثمنها َأعال-باب ْ َْ َ َ ُُ َ ََ َْ َ َ َ َََ
ِ َ ِّ َ َّ ِ ِ ْ ْ   .)٤٣١٠( رقم١/١٤٨ ِ

 .١/١٠٨: البحر المحیط: یراجع) ٣(



       
 

 

 

٤٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  . للمكلفًأن یكون الفعل مقدورا: لشرط السادسا

ًیمكن وقوع امتثاله له، لیس خارجا عن: ْأي: ومعناه َ ُ
ِ ُِ ٌ طاقته وقدرتـه، وهـذا حاصـل ُ ِ ِ ِِ ُ

ُفـي جمیـع تكـالیف اإلســالم، فلـیس فیهـا فعـل یــستحیل امتثالـه ُ ُ ٌ َ
ِ ِ ، كالوضـوء للــصالة .ِ

   .والسیر إلى مكة للحج

ً   فإن لم یكـن مقـدورا للمكلـف فـال یجـب علیـه تحـصیله، وال یكـون واجبـا بوجـوب  ً

م فیـه، فإنـه غیـر كحـضور العـدد فـي الجمعـة بالموضـع الـذي تقـا. الواجب المطلق

مقدور للمكلف، ألن كل واحد ال یقدر إال على حضور نفسه دون غیره، فالجمعة 

بالنسبة لحضور العدد واجب مطلق، ویتوقـف علـى حـضور العـدد وجـود الجمعـة، 

ألنهــا ال تنعقــد بدونــه، لكنــه ال یجــب لكونــه غیــر مقــدور، ولتوقــف وجــوب الجمعــة 

ه الجمعــة واجــب مقیــد فــال یوجــب إیجابــه علــى وجــود العــدد بالمــصر الــذي تقــام فیــ

  ) ١(وجوب مقدمته 

 لــه علــى خــالف فــي هــذا الــشرط، وهــذه ًأن یكــون مقــدورا: خامــسها:(قــال الزركــشي

  )٢)(.مسألة تكلیف ما ال یطاق، وبعضهم ترجمها بالتكلیف بالمحال

وقد وقـع خـالف فـي هـذا الـشرط، وقـد نـتج عـن هـذا الـشرط مـسألة التكلیـف بمـا ال 

  .ي محل الدراسة في هذا البحثیطاق وه

                                         
الــشیخ الــدكتور محمــد صــدقي آل : المؤلــف  الكلیــةالفقــهالــوجیز فــي إیــضاح قواعــد :یراجــع ) ١ (

ـــو ـــم أصـــول الفقـــهو ،٣٩٤ ص الحـــارث الغـــزيبورنـــو أب ـــن : المؤلـــف ُتیـــسیر عل ـــد اهللا ب عب

 .٧٧ صیوسف بن یعقوب الجدیع العنزي

  .١/١٠٩البحر المحیط : یراجع) (٢



       
 

 

 

٤٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  المبحث األول

  تحریر محل النزاع في التكلیف بما ال یطاق
لیكـون ،    إن األساس لبیان أي مسألة خالفیة هو الوقوف علي محل النزاع فیها

  .ًالكالم منصبا علي مراد المختلفین فیها من حیث أقوالهم واستدالالهم ومناقشاتهم

ه المـسألة خـالل كالمهـم عـن شـروط الفعـل المكلـف      ولقد ذكر األصولیون هذ

ًبـــه أو المحكـــوم علیـــه، خاصـــة عنـــد ذكـــر شـــرط كـــون الفعـــل المحكـــوم بـــه مقـــدورا 

  .للمكلف

ـــالتكلیف بمـــا ال        ومـــن المعلـــوم أن بعـــض األصـــولیین ســـمى هـــذه المـــسألة ب

  )١(.یطاق، وبعضهم سماها بالتكلیف بالمحال أو الممتنع

ي هــذه المــسألة ووقــع فیهــا الخــالف بــین مؤیــد ومعــارض،     ولقــد كثــر الكــالم فــ

حــرر محــل النــزاع حتــى أبــین وأ أن يیجــدر بــ، وقبــل معرفــة المــذاهب فیهــا وأدلتهــا

  . فأقولینضبط لدینا موضع االتفاق واالختالف

  :ً قسمین إجماال إلي   التكلیف بما ال یطاق ینقسم

 وهـــذا یــــسمى بــــالتكلیف ًمــــا كــــان الخلـــل فیــــه راجعـــا إلــــى المكلــــف،: القـــسم األول

المحــال، وذلـــك مثـــل تكلیـــف المیـــت والجمـــاد والبهیمـــة ومـــن ال یعقـــل مـــن األحیـــاء 

  .كالمجنون والمعتوه وغیرهما

أنه ال خالف في عدم صحة التكلیف فیه : غیر واحد من أهل األصول حكيوقد 

  .وال نزاع فیه، فهو خارج عن محل النزاع

  ).٣"(ل الحق قاطبة على أنه ال یصحواتفق أه): "٢(قال عبد الكافي السبكي

                                         
   ) ٠                                                            وهــذه مــسألة تكلیــف مــا ال یطــاق، وبعــضهم ترجمهــا بــالتكلیف بالمحــال  :(             قــال الزركــشي ) ١ (

   .   ١٠٩ / ١             البحر المحیط   :      یراجع

ّ هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي بـن علـي بـن تمـام :عبد الكافي السبكي)٢( ّ ّ
ِ ِ

ْ

، "قاضــي القــضاة " َّ، الملقــب بـــتعــالى بـن یوســف ابــن موســى الــسبكي الــشافعي رحمـه اهللا 

ََولد بالقاهرة سنة ِ
َّ هـ من مصنفاته ٧٢٧  ُ ْشرح مختصر ابـن الحاجـب ، اإلبهـاج ، جمـع : ِ َ ْ

ُتــو. الجوامــع فــي أصــول الفقــه  َ بدمــشق ســنة - رحمــه اهللا تعــالى-ِّفيُ  :یراجـــع . هـــ ٧٧١َ

  ٠ ١٨٢ /١ وحسن المحاضرة ،٢/٤٢٥ الدرر الكامنة ،٢/١٩٢الفتح المبین 

  .١/١١٢اإلبهاج : یراجع) ٣(



       
 

 

 

٤٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

وهـذا ) المـأمور بـه(ً ما كان الخلل فیه راجعـا إلـى الفعـل المكلـف بـه :القسم الثاني

  .وهو تكلیف المكلف بشيء ال یستطیع فعله) التكلیف بالمحال(یسمى 

  .)التكلیف بما ال یطاق(وهذا القسم هو المقصود في مسألة 

  :م كثیرة أهمها وأشهرها سبعةوهذا القسم قسمه العلماء إلى أقسا

وهــو مــا ال یتــصور العقــل وجــوده، أو هــو مــا ): أي لحقیقتــه(المحــال لذاتــه : األول

وذلــــك ) ًالمـــستحیل عقــــال(یلـــزم مــــن تـــصوره المحــــال، ویعبـــر عنــــه الـــبعض باســــم 

ًكالجمع بین الضدین أو النقیضین، وقلب األجنـاس، كجعـل األسـد إنـسانا والجمـاد 

  .ًستحیل عقال وعادةوهذا النوع م، ًشجرا

وهـــو الـــذي ال قـــدرة للمكلـــف علیــه فـــي العـــادة مـــع كونـــه : المحـــال العــادي: الثـــاني

ًممكنا عقال، وذلك كطیران اإلنسان في الهواء، والمشي على الماء، وحمـل الجبـل  ً

  .العظیم

ـــث ن ِمَ المحـــال لطریـــان مـــانع، وذلـــك كتكلیـــف المقیـــد بـــالجري وكتكلیـــف الـــز:الثال

  .المقعد المشي

 بعــدم حــصوله، وذلــك كمــن كلــف -تعــالى– المحــال الــذي تعلــق علــم اهللا :لرابــعا

 أنه ال یؤمن، وذلـك كإیمـان أبـي جهـل وأبـي لهـب، -تعالى–باإلیمان مع علم اهللا 

 أنـه -يتعـال-فإن اإلیمان منهما باعتبار ذاته ممكن، ولكن حصوله ممـن علـم اهللا

  .ًجهالال یحصل منه مستحیل، إذ لو حصل النقلب علم اهللا 

ًوقد أجمع بعض العلماء على جواز هذا القسم عقال ووقوعه شرعا، خالفـا لـبعض  ً ً

  .)١(.الثنویة

                                         
 أن وازعمـ ویزعمون أن النور والظلمة أزلیـان قـدیمان. هم أصحاب االثنین األزلیین:الثنویة ) ١   (

َمان والنـــور منهمـــا فاعـــل الخیـــرات والمنـــافع والظـــالم فاعـــل ُّالنـــور والظلمـــة صـــانعان قـــدی َِ َِ َ َْ َْ َ ُ ْ

َ ممتزجة من النور والظلمة وكـل واحـد منهمـا مـشتمل علـى األجسامن أالشرور والمضار و ْ ُ َ ُ ْ
ِ ِ

َ ُّ

َربع طبائع وهى الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة أ َ َ َْ ْ َ مع الطبائع األوالن واألصالنْ  األربـعَ

َمـــــدبرات هـــــذ َا العـــــالمَ  الفـــــرق بـــــین الفـــــرق، ٢/٤٩  للـــــشهرستانيالملـــــل والنحـــــل: ،  یراجـــــعْ

   .٢٦٩صللبغدادي،



       
 

 

 

٤٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 المحــــال المـــــضاف إلــــى بعــــض القـــــادرین دون بعــــض، وذلــــك كخلـــــق :الخــــامس

 مــــستحیلة بالنــــسبة -ســــبحانه تعــــالى-األجــــسام فإنهــــا ممكنــــة باإلضــــافة إلــــى اهللا 

  .للمخلوق

  .خارج عن محل النزاعوهذا النوع ال خالف فیه، فهو 

 المحــال النتفــاء القــدرة علیــه حــال التكلیــف مــع أنــه مقــدور علیــه حـــال :الــسادس

االمتثال، وذلك كالتكالیف كلها، ألنها غیر مقدورة قبل الفعل، ومقدورة عنده علـى 

   .رأي البعض

 مـا كـان مـن جـنس مقـدور البـشر، ولكـن فـي الحمـل علیـه مـشقة عظیمـة، :السابع

  .ي التوبة بقتل النفس في بني إسرائیلوذلك كاألمر ف

ًوهذا النوع جـائز عقـال ومرفـوع عـن أمـة اإلسـالم رحمـة بهـا، ولكنـه واقـع فـي شـرع 

ٕمن قبلنا، وهو خارج عن محل النزاع، لعـدم اسـتحالته أصـال، وان كـان فیـه مـشقة  ً

  .كبیرة

محـــال لذاتـــه ومحـــال لغیـــره، والخـــالف موجـــود : لمحـــال ضـــربانا:(قـــال الزركـــشي 

  .مافیه

  : ویطلقه األصولیون والمتكلمون على أربعة معان

ما ال یعقـل علـى حـال، وهـو المـستحیل لذاتـه كـالجمع بـین الـضدین وقلـب : أحدها

ٕاألجناس، واعدام القدیم، وایجاد الموجود ٕ.  

ًعلــى مــا ال یــدخل تحــت مقــدور البــشر، وان كــان ممكنــا: الثــاني  فــي نفــسه كخلــق ٕ

ٕ تحت القدرة الحادثة واال لما أدركوا من أنفـسهم الجواهر واألعراض، فإنه ال یدخل
  . عنهًعجزا

ٕما ال یقدر العباد علیه في العادة وان كـان مـن جـنس مقـدورهم، كـالطیران : الثالث
  .في الهواء، والمشي على الماء

علــى جــنس المقــدور فــي العــادة ولكــن لــم یخلــق اهللا للعبــد قــدرة علیــه، ومــن : الرابــع

 لـم یقـدر -تعـالى–م تقـع، والمعاصـي الواقعـة، فـإن اهللا هذا جمیع الطاعات التي لـ

ومـنهم مـن زاد . العاصي على ترك المعصیة، وال الممتنع من الطاعـة علـى فعلهـا



       
 

 

 

٤٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 على أن القدرة مـع الفعـل، ًقسما آخر، وهو تكلیف القاعد القیام والقائم القعود بناء

  )١().وهذا راجع إلى عدم القدرة

ًالمحال ال یصح التكلیف به إجماعـا، التكلیف أن :وخالصة األمر في محل النزاع

  .وكذلك األقسام األربعة األخیرة من الرابع إلى السابع.وهذا خارج عن محل النزاع

   أمــا محــل الخــالف فهــو األقــسام الثالثــة األولــى؛ وهــي المحــال لذاتــه، والمحــال 

  ).٢(العادي، والمحال لطریان مانع

 التكلیــف بالمــستحیل إنمــا هــو المتعــذر عــادة فمحــل النــزاع فــي(: قــال ابــن الــسبكي

ًسواء أكان معه التعذر العقلـي أم ال، أمـا المتعـذر عقـال لتعلـق علـم اهللا بـه فـأطبق 

  .)٣()العلماء علیه

وأما الثالثة األوائل فهي محل النـزاع، وممـن صـرح بـذلك مـع (): ٤(وقال اإلسنوي

 .)٥()وضوحه القرافي في شرح المحصول والتنقیح

                                         
     ١١٠ / ١                              ومثل هذا ذكره اآلمدي في االحكام  ،   ١١١ / ١             البحر المحیط   : یراجع) (١

، اإلحكـــــام ١/٣٤٥نهایـــــة الـــــسول ، ١/١١١، البحـــــر المحــــیط ٢/٢٨٧المحـــــصول : یراجــــع) ٢(

، حاشـیة العطـار علـى شـرح ١١٨، التمهیـد ص٢/٢٠٠، تیسیر التحریر ١/١٤١لآلمدي 

، شــرح الكوكــب المنیــر ٧٩، المــسودة ص١/٢٧٠، المستــصفى ١/١٥٢الجــالل المحلــي 

، أصــول الفقــه الــذي ٢/١٩٥، أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق ١/٨٢، البرهــان ١/٤٨٥

، التحـسین والتقبـیح العقلیـین ١/٢٢٦، شـرح مختـصر الروضـة ١/٧٥الفقیه جهله ال یسع 

١/٢٧٩.  

  .١/١٧١اإلبهاج :  یراجع)٣(

ّهــو أبــو محمــد عبــد الــرحیم بــن الحــسن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن إبــراهیم : إلســنويا)٤( ّ
ِ ِ

َ ُُ َ ََ َّ

َ ولد بإسنا سنة -رحمه اهللا تعالى -القرشي الشافعي  َ ِ
المبهمـات : ِمن تصانیفه .  هـ ٧٠٤ُ

ِّتــوفي . ل علــى الروضــة ، األشــباه والنظــائر ، التمهیــد ، نهایــة الــسو
ُ  -رحمــه اهللا تعــالى-ُ

  .١٩٤ ، ٢/١٩٣  والفتح المبین ٢/٣٥٤الدرر الكامنة :یراجع .  هـ ٧٧٢ََبمصر سنة 

  .١٤٣ للقرافي صشرح تنقیح الفصولو .١/٣٤٨نهایة السول : یراجع )٥(



       
 

 

 

٤٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  اني الثالمبحث

  أقوال األصولیین وأدلتهم في التكلیف بما ال یطاق
  :مطلبینوالكالم في هذا المبحث یشتمل علي 

  

  أقوال العلماء :المطلب األول

     اختلف العلماء في المسائل محل النزاع في التكلیف بمـا ال یطـاق إلـى أقـوال 

  :كثیرة، ویمكن حصرها في ثالثة أقوال

ًلتكلیــف بمــا ال یطــاق غیــر جــائز عقــال وغیــر واقــع ذهــب إلــى أن ا: القــول األول

ٕشرعا، والیه ذهب جمهور العلماء، وحكي بعضهم اإلجماع فیه، ومن  ً  

  ، )٢(، وأكثر الحنفیة كالماتریدي)١(في المشهور عندهمالمعتزلة هؤالء

                                         
ًفلمــا اشــترطوا كــون اآلمــر مریــدا لوقــوع مــا أمــر بــه ،المعتزلــة یــشترطون فــي األمــر اإلرادة ) (١

ألن اهللا إذا أمــر بإیقـــاع أمـــر مـــستحیل ،تحال عنـــدهم تكلیـــف المــستحیل ومـــا ال یطـــاقاســ،

أن اآلمــر یریــد وقــوع مــا أمــر بــه :ومــن أصــلهم ،فــال شــك أنــه ســبحانه عــالم بأنــه ال یقــع ،

عــن القــدرة قبــل :وكــذلك قــولهم،ٕوالجمــع بــین العلــم بعــدم وقوعــه واراداتــه بــأن یقــع متنــاف ،

  . ٢/٢٠٦وهامش الموافقات ،١٥٩سالسل الذهب : یراجع٠الفعل

ن عدم جواز تكلیف ما ال یطاق عنـد المعتزلـة مبنـي علـى أنـه یجـب علـى اهللا إ :(قال التفتازاني

 مــا هــو أصــلح لعبــاده وال خفــاء فــي أن عــدم تكلیــف مــا ال یطــاق أصــلح فیكــون -تعــالى–

 أن یكلـف ، وعنـدنا مبنـي علـى أنـه ال یلیـق بالحكمـة والفـضلً فیكون التكلیـف ممتنعـاًواجبا

 فیلزم الترك بالضرورة ویستحقوا العذاب ومـا ال یلیـق بالحكمـة ًعباده بما ال یطیقونه أصال

-والفــضل ســفه، وتــرك إحــسان إلــى مــن یــستحقه، وهــو قبــیح ال یجــوز صــدوره عــن اهللا 

  ١/٣٨٠شرح التلویح على التوضیح )تعالى

ــــو منــــصور الماتریــــدي:الماتریــــدي  )٢( ــــن محمــــود، أب  مــــن أئمــــة علمــــاء :محمــــد بــــن محمــــد ب

التوحید و أوهـام المعتزلـة والـرد علـى :من كتبه ) بسمرقندمحلة (نسبته إلى ما ترید .الكالم

القرامطة ومآخذ الشرائع في أصول الفقه، وكتاب الجدل و تأویالت القرآن وتأویالت أهـل 

 :جـع  یرا أبـي حنیفـة مـات بـسمرقند لإلمام المنسوب األكبر منه، وشرح الفقه األولالسنة 

  .٧/١٩واألعالم ،٢/١٣٠ والجواهر المضیة ٢١ /٢ ومفتاح السعادة ١٩٥الفوائد البهیة 



       
 

 

 

٤٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

، )٣(والفتـوحي)٢(، وبعض الحنابلة كابن قدامـة)١(وبعض المالكیة كابن الحاجب

ــــــشافعيونقــــــل عــــــن اإلمــــــام  ، )٦(وهــــــو قــــــول أبــــــي حامــــــد اإلســــــفراییني )٥( )٤(ال

                                         
هـــو عثمـــان بـــن عمـــر بـــن أبـــي بكـــر بـــن یـــونس أبـــو عمـــرو المعـــروف بـــابن : ابـــن الحاجـــب)١(

حـدي مراكـز قنـا بمـصر سـنة إالحاجب المصرى ، ففیه أصولي متكلم نظار ولد في إسـنا 

شــجرة النــور الذكیــة : مختــصر المنتهــي یراجــع:فه هـــ مــن تــصانی٦٤٦هـــ تــوفى ســنة ٥٧٠

    ٦٧ / ٢ ، الفتح المبین ٦١٢ ، الدیباج المذهب ١٦٧لمحمد مخلوف ص

هــ ٥٩٧شمس الدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن قدامـة المقدسـي ولـد سـنة : هو :ابن قدامة) ٢(

 :یراجـع٠الشافي والشرح الكبیر فـي فقـه الحنابلـة :هـ من تصانیفه ٦٨٢توفى بدمشق سنة 

  ٠ ٣٢٩ / ٣ األعالم ،٣٠٤ / ٤طبقات الحنابلة 

 محمد بن أحمد بن عبد العزیـز الفتـوحي، تقـي الـدین أبـو البقـاء، الـشهیر بـابن هو: الفتوحي)٣(

صـحبته أربعـین : قال الـشعراني.القضاة من.  فقیه حنبلي مصريم١٤٩٢ ولد سنة:النجار

 مــع ًا منــه وال أكثــر أدبــاًحلــى منطقــرأیــت أحــدا أ=ســنة فمــا رأیــت علیــه شــیئا یــشینه، ومــا 

 في جمع المقنـع مـع التنقـیح وزیـادات مـع شـرحه للبهـوتي، فـي اإلراداتمنتهى (له  جلیسه

  .٢٥٠ /٦معجم المؤلفینو، ٦/٦األعالم:یراجع.م١٥٦٤وتوفي سنةفقه الحنابلة، 

ابــن هــ حفـظ الموطــأ وهـو ١٥٠ هـو عبــد اهللا بـن إدریـس، ولــد بغـزة بفلـسطین ســنة :الـشافعي)٤(

بطال االستحسان فـي أصـول ٕاالرسالة، و: عشر،أول من صنف في األصول، من مؤلفاته

طبقــات الــشافعیة : یراجــع. هـــ علــي الــراجح٢٠٤الفقــه، واألم فــي الفقــه، تــوفي ببغــداد ســنة 

، وفیـــات األعیـــان البـــن خلكـــان ) ٢٤/٣٢٥(، تهـــذیب الكمـــال للمـــزى )١/١٨(لإلســـنوي 

  ).   ٦/٢٦(، األعالم للزركلي )٤/١٦٣(

یحتمل أن یكـون : فإنه قال" األم "  في - -وهو ظاهر نص الشافعي : ( قال الزركشي) ٥(

 )٦٥هـذا الحـدیث سـیأتي تخریجـه فـي هـامش (»فأتوا منـه مـا اسـتطعتم«--قول النبي 

أن علــیكم إتیــان األمــر فیمــا اســتطعتم، ألن النــاس إنمــا كلفــوا فیمــا اســتطاعوا مــن الفعـــل 

 .٢/١١٣البحر المحیط ) .يء مكلفاستطاعة شيء؛ ألنه ش

ـــه :إلســـفراییني هـــوا) ٦( ـــراهیم بـــن مهـــران، أبـــو إســـحاق، عـــالم بالفق  إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن إب

واألصــول مــن اســفرایین، ثــم رحــل العــراق، كــان مــن المجتهــدین فــي العبــادة المبــالغین فــي 

= ن فـي الجـامع فـي أصـول الـدین والـرد علـي الملحـدی: الورع والتخرج، لـه مـصنفات منهـا



       
 

 

 

٤٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 )٣(، وصـــرح بـــه الغزالـــي، واختـــاره األصـــفهاني)٢(، وابـــن القـــشیري)١(والـــصیرفي

ٕوالیــه صــار ): ٦(قــال اإلمـام فــي الـشامل: "قـال الزركــشي، )٥( )٤(الــشریعة وصـدر

                                                                                                  
شــذرات الــذهب : یراجــع .هـــ ٤١٨الكــالم ولــه رســالة فــي أصــول الفقــه، تــوفي ســنة  علــم=

  .١/٢٤٠، الفتح المبین ١/٤، وفیات األعیان ٣/٢٠٩

 هو محمد بن عبد اهللا أبو بكر الـصیرفي اإلمـام الجلیـل األصـولي، قیـل عنـه إنـه :الصیرفي)١(

الرســـالة : یج، مـــن تــصانیفهأعظــم خلـــق اهللا باألصــول بعـــد الــشافعي، تفقـــه علــي ابـــن ســر

ـــوفي ســـنة  ـــشافعي، ت ، ٢/٢٢١، العبـــر ٥/٤٤٩تـــاریخ بغـــداد : هــــ   یراجـــع٣٣٠لإلمـــام ال

 .٣/١٨٢طبقات الشافعیة 

ْابن القشیري )٢( َ ُ           ْ َ هبـة الـرحمن بـن عبـد الواحـد بـن أبـي القاسـم عبـد الكـریم بـن هـوازن، أبـو هـو   : ُ

كـان . كبیر القشیریة فـي وقتـهخطیب نیسابور وولد  هـ ٤٦٠: األسعد القشیري النیسابوري

. روى عنـه ابـن عـساكر وابـن الـسمعاني وآخـرون. أسند من بقـي بخراسـان وأعالهـم روایـة

 /٤ طبقـات الـشافعیة ،١٨٧ /٦ لسان المیزان :یراجع هـ ٥٤٦: توفي .وكانت الرحلة إلیه

  ٨/٧٠عالم األ. ٣٢٢

ــدین    :        األص��فھاني  ) ٣ ( ن عیــاد الــسلماني،  محمــد بــن محمــود بــن محمــد بــاألصــفهانيشــمس ال

 ولمــا ، وكــان والــده نائــب الــسلطنة، ولــد وتعلــم بهــا،قــاض، مــن فقهــاء الــشافعیة بأصــبهان

 ٦٥٠ودخـل الـشام بعـد سـنة . استولى العدو على أصبهان رحـل إلـى بغـداد ثـم إلـى الـروم

  فقضاء الكرك. ثم توجه إلى مصر وولي قضاء قوص) منبج(فولي قضاء 

شـرح المحـصول للـرازي فـي (لـه كتـب، منهـا .  مدرسـا، وتـوفى بهـاواستقر آخر أمره فـي القـاهرة،

 ٧/٨٧عالماأل،١٠٣ ص وبغیة الوعاة ٣١٥ /١٣ والبدایة والنهایة :یراجعأصول الفقه، 

 البخــاري بــالحنفي، المحبــوبى عبیــد اهللا بــن مــسعود بــن محمــود بــن أحمــد :صــدر الــشریعة )(٤

ـــات مـــن : األكبـــرصـــدر الـــشریعة األصـــغر ابـــن صـــدر الـــشریعة  علمـــاء الحكمـــة والطبیعی

 فـــي أصـــول الفقـــه، وشــــرحه والتنقـــیح ،لـــه كتـــاب  تعـــدیل العلـــوم . وأصـــول الفقـــه والـــدین

  ٤/١٩٨األعالم  ،١١٢ – ١٠٩ الفوائد البهیة :یراجع .التوضیح

ٍِ التكلیــــف بمــــا ال یطــــاق غیــــر جــــائز:(قــــال صــــدر الــــشریعة )(٥ ِ
َ ُُ ْ َ ُ َُ َ َ

ِ ْ  شــــرح التلــــویح علــــى :یراجــــع )َّ

 ١/٣٧٨التوضیح

                           الملقب بإمـام الحـرمین شـافعي   ،                                         هو عبد الملك بن عبد اهللا یوسف محمد الجویني  :        الجویني )٦ (

  =  :                      البرهـان فـي أصـول الفقـه  :             مـن تـصانیفه    ٤٧٨              هـــ وتـوفى سـنة    ٤١٩        ولد سنة  ،       المذهب 



       
 

 

 

٤٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

إلجمــاع علــى أن ا:(قــال الــشاطبي "الــدهماء مــن األئمــة، وعلیــه جــل الفقهــاء قاطبــة

  ).١( )تكلیف ما ال یطاق غیر واقع في الشریعة

ً ذهب إلى أن التكلیف بما ال یطاق جائز عقال وواقع شرعا:القول الثاني ً ٌ،  

  )٣() ٢(أبو الحسن األشعري منهم ٕ والیه ذهب جمهور األشاعرة 

                                                                                                  
        طبقــات    ١٦٧    /  ٣             وفیــات األعیــان   :                              البرهــان فــي أصــول الفقــه  یراجــع  ،             مــن تــصانیفه  =

     .   ٣٠٦    /  ٤     ألعالم    ا   ١٩٧    /  ١                الشافعیة اإلسنوي 

، ١/٨٨، المستـصفى ١/١٧١، اإلبهـاج ١/٣٨٩البحـر المحـیط  ،١/٢٣٧الموفقات :یراجع) ١(

، ١/١٩١  عن أصول البزدوي، كشف األسرار٩٠، ١/٨٩، البرهان في أصول الفقه ٨٩

، شـرح ٣/١٠٣٢، نهایـة الوصـول للهنـدي ١/٣٤٨، نهایة الـسول ٢/١٣٧تیسیر التحریر 

، شــــرح المنهــــاج ٢/٢١٥للــــرازي، المحــــصول ٢٤ المنخــــول ص،١/٤٨٦الكوكــــب المنیــــر 

 .٣/٣٢، بحوث في الملل والنحل ١/١٢٣، فواتح الرحموت ١/١٤٤لألصفهاني 

 أبـــي موســـى األشـــعري  ینتهـــى نـــسبه إلـــىعلـــي بـــن إســـماعیل:  هـــوأبـــو الحـــسن األشـــعري )(٢

  صنف ألهل التصانیف وأقام الحجـج علـى إثبـاتًكان مالكیا - -صاحب رسول اهللا 

" أدب الجـدل"و " البرهـان" و" الحـث علـى البحـث" ككتاب ًمفیدة جدامصنفات  له ،السنن 

ـــة والنهایـــة  : یراجـــع" ٣٣٤"مـــات ســـنة  ـــات ، ٣/٨٢١وتـــذكرة الحفـــاظ ،١١/١٨٧البدای وفی

  .٢/٤٤٦األعیان 

 فــي جــواز -- نقـل الــرواة عـن الــشیخ أبـي الحــسن األشـعري اختلــف:ذكـر الجــویني أنـه  )٣(

 عنــه فــي وقــوع مــا جــوزه مــن ذلــك وهــذا ســوء معرفــة ًیطــاق ثــم نقلــوا اختالفــاتكلیــف مــاال 

بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكالیف كلها واقعة علـى خـالف االسـتطاعة وهـذا 

أن االســـتطاعة عنـــده ال تتقـــدم علـــى الفعـــل واألمـــر بالفعـــل : أحـــدهما :یتقـــرر مـــن وجهـــین

 إن : مـستطیع وال یـدفع ذلـك قـول القائـلیتوجه على المكلف قبل وقوعه وهـو إذ ذاك غیـر

 علـى الفعـل ًاألمر بالفعل نهـى عـن أضـداده والمـأمور بالفعـل قبـل الفعـل إن لـم یكـن قـادرا

 ًفهو قادر على ضد من أضداده مالبس له فإنا سنوضح أن األمر بالـشيء ال یكـون نهیـا

 والفعــل مقــصود ، فــإن القــدرة إذا قارنــت الــضد لــم تقــارن األمــر بالفعــلًعــن أضــداده وأیــضا

  .مأمور به وقد تحقق طلبه قبل القدرة علیه فهذا أحد الوجهین



       
 

 

 

٤٤٨
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 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 )٣(والــــرازي )٢(رهــــان وابــــن بٕ، وامــــام الحــــرمین الجــــویني)١(أبــــي بكــــر البــــاقالنيو

  ابن السبكي، وغیرهم، وذهب إلیه بعض المالكیة كالقرافي، ، و)٤(والبیضاوي

  

  

  

                                                                                                  
 والعبـد مطالـب بمـا هـو مـن فعـل ربـه وال -تعـالى– أن فعـل العبـد عنـده واقـع بقـدرة اهللا : والثـاني

 ،ینجى من ذلك تمویه المموه بذكره الكـسب فإنـا سـنذكر سـر مـا نعتقـده فـي خلـق األعمـال

  ١/١٥البرهان:یراجع.وضعإذ ال یحتمله هذا الم

ِّوهـو المنـسوب إلـى الـشیخ َأبـي الحـسن األشـعري : (ً                          ًوذكر ذلك أیضا الغزالي فقال ِ َِ َ ُْ َ ْ َ ُْ ِْ ِ ْ َّ َ ْ َ َ ُ رحمـه اللـه -َُ ُ
َّ ِ

َ َ

َوهــو الزم علــى مذهبــه مــن وجهــین َأحــدهما. - َ
ِ ِ ِ ِ

َ َِ ِْ َْ ٌَ َ َْ َ ُِ ْ َ ََأن القاعــدة عنــده غیــر قــادر علــى القیــ: َ َ
ِ ِ ِ ِْ َْ ٍ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َ َ ِام َّ

َإلى الـصالة؛ ألن االسـتطاعة عنـده مـع الفعـل ال قبلـه، وانمـ َ ََِّ ْٕ َ ُ ََ ََْ َ َِ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ ْ َ َ ِ َِّ َ ُا یكـون مـأمورا قبلـهَّ ََ َْ ً ُ َْ ُ ِواآلخـر .ُ َ ْ َ :

ــه  َِأن قــدرة الحادثــة ال تــأثیر لهــا فــي إیجــاد المقــدور بــل َأفعالنــا حادثــة بقــدرة الل َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ ُْ ٌ َ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َِ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ُ َتعــالى–َّ َ َ- 

ِواختراعه، فكل عبد هو عنده مأمور بفعل الغیر ْ َْ ْ ِ ُّْ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ٌ ُ َْ ُ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ  .١/٦٩المستصفي :یراجع  ) ْ

المعــروف بالبــاقالني أصــولي . محمــد الطیــب بــن جعفــر البــصري البغــدادي : هــوالبــاقالني )١(

ــــ مـــن تـــصانیفه٤٠٣هــــ وتـــوفى ســـنة ٣٣٨، ولـــد ســـنة ، مـــتكلم،فقیـــه رشـــاد التقریـــب واإل: هــ

  أصول الفقه ، واإلنصاف في أصول الدین 

 .١٧٦ / ٦األعالم  ، ٣/١٦٩شذرات الذهب،٣/٤٠٠بن خلكان الوفیات األعیان :یراجع 

 أحمد بن علي بن برهان البغدادي، أبو الفتح، كان علـي مـذهب اإلمـام أحمـد، :ابن برهان) ٢(

ي الــشاشي والغزالــي، ترقــي ًكــان بارعــا فــي الفقــه وأصــوله، شــدید الــذكاء والفطنــة، تفقــه علــ

، الكامــل ١٢/١٥٤البدایــة والنهایــة : یراجــع. هـــ ٥١٨ًوجعــل مدرســا للنظامیــة، تــوفي ســنة 

  .٩/٢١٣في التاریخ 

ــرازي  ) ٣ ( ــدین الــرازيهــو محمــد بــن :ال ، عمــر بــن الحــسن بــن الحــسین التیمــي البكــري فخــر ال

ــد ســنة ،شــافعي  المحــصول :ه هـــ مــن تــصانیف٦٠٦هـــ تــوفي ســنة ٥٤٤مفــسر مــتكلم ، ول

ـــــر :  یراجـــــع ٠والمعـــــالم فـــــي أصـــــول الفقـــــه  ـــــن كثی شـــــذرات  ،٣/٥٥البدایـــــة والنهایـــــة الب

 .٦/٣١األعالم  ،٥/١٢الذهب

كــان .  هــو عبــد اهللا بــن عمــر بــن محمــد الــشیرازي ، ناصــر الــدین البیــضاوي -البیــضاوي) ٤(

اج فـي أصـول المنهـ: من تـصانیفه : هـ ٦٨٥ بعلوم كثیرة توفى سنة ًعارفا، ًأماما، ًقاضیا

 ٥٠ / ٢ ، بغیة الوعاة للسیوطي ١٣٦ / ١طبقات الشافعیة : الفقه یراجع 



       
 

 

 

٤٤٩
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 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

واختـاره  .)٣(، وبعـض الحنفیـة)٢(، وصـرح بـه أبـو بكـر ابـن العربـي)١(والشاطبي

  . كما ذكر الزركشي)٤(ابن دقیق العید

                                         
أصـــولي : يبإبـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الـــشهیر بالـــشاط :الـــشاطبي) ١(

الموافقـات فـي أصـول الفقـه ، و (مـن كتبـه .كان من أئمة المالكیـة.من أهل غرناطة.حافظ

واالنـشادات رسـالة فـي  تاإلفـاداع مـن صـحیح البخـاري، و كتـاب البیـوا المجالس شرح به

  .٤/٢٢٠األعالم ،١٣٤: ١ فهرس الفهارس :یراجع .  م١٣٨٨ األدب توفي سنة

محمد بن علي بن محمد ابن العربي، أبو بكر الحاتمي الطائي األندلـسي،   هو:ََابن العربي )٢ (

وف، مـن أئمـة المتكلمـین فیلـس: المعروف بمحیي الدین بن عربـي، الملقـب بالـشیخ األكبـر

 وقــام برحلــة، ،أشــبیلیةوانتقــل إلــى ) باألنــدلس (هـــ٥٦٠ ســنة ولــد فــي مرســیة. فــي كــل علــم

) شــطحات(المــصریة          ال��دیار وأنكــر علیــه أهــل.فــزار الــشام وبــالد الــروم والعــراق والحجــاز

قــدوة القــائلین : وهــو، كمــا یقــول الــذهبي. صــدرت عنــه، واســتقر فــي دمــشق، فتــوفي فیهــا

الفتوحــات المكیــة عــشر مجلــدات، (لــه نحــو أربعمائــة كتــاب ورســالة، منهــا . الوجــودبوحــدة 

دیوان شعر أكثره في التـصوف، و فـصوص الحكـم و مفـاتیح (في التصوف وعلم النفس، 

ـــذهب :  یراجـــع٠هــــ٦٣٨:تـــوفي ســـنة–و التوقیعـــات ، الغیـــب  میـــزان ، ١٩٠ /٥شـــذرات ال

  .٦/٢٨٢المعاأل ،٣١١ /٥ ولسان المیزان ،١٠٨ /٣االعتدال 

، التقریـــب ١/١٩١  عــن أصـــول البــزدوي، كــشف األســـرار٢/١٣٧تیــسیر التحریـــر : یراجــع) ٣(

ـــــــرازي، المحـــــــصول١/١٧٣، اإلبهـــــــاج ١/٨٩، البرهـــــــان ١/٢٥٦واإلرشـــــــاد  ، ٢/٢١٥  لل

 جمـــــع ١/١٠٨، البحـــــر المحـــــیط ٣/١٠٢٨، نهایـــــة الوصـــــول ١/١٣٣اإلحكــــام لآلمـــــدي 

، الموافقـــات ١/٣٤٨، نهایـــة الـــسول ١٤٣، تنقـــیح الفـــصول وشـــرحه ص١/٢٨٠الجوامـــع 

 .١/٢٥والمحصول البن العربي. ٤/٦، الكاشف ٢/١١٩

محمد بن علي بن وهب بـن مطیـع، أبـو الفـتح، تقـي الـدین القـشیري، هو :  دقیق العیدابن) ٤(  

 مــن نــشأ فــي بلــدة منفلــوط بــصعید مــصرقاض،: المعــروف كأبیــه وجــده بــابن دقیــق العیــد

. م١٣٠٢وتـــــــــوفي ســـــــــنة–م ١٢٢٨ ولـــــــــد  ســـــــــنة.هـــــــــد، مجتباألصـــــــــولأكـــــــــابر العلمـــــــــاء 

  ٢٠١ /٤ ومرآة الجنان ٣٠٥ /١٣ البدایة والنهایة ٦/٢٣٨عالماأل:یراجع



       
 

 

 

٤٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 التفریق بـین المـستحیل  ذهب إلي،المستحیل تقسیم ذهب إلىالذي  :القول الثالث

ـــــره ـــــه والمـــــستحیل لغی ـــــه ذهـــــب )١( لذات ـــــاني، والی ٕ،فمنعـــــوه مـــــن األول وجـــــوزوه للث
  )٤ ()٣(. ومال إلیه الغزالي في روایة)٢(اآلمدي،

  

  المطلب الثاني
  األدلة والمناقشات 

  :أدلة القول األول: أوال

 الـــذین ذهبـــوا إلـــى عـــدم وقـــوع التكلیـــف بمـــا ال :    اســـتدل أصـــحاب القـــول األول

 مـــن القـــرآن الكـــریم والـــسنة النبویـــة  بأدلـــة كثیـــرة :ً، وعـــدم جـــوازه عقـــالًشـــرعایطـــاق 

  :واالستقراء والمعقول، نختار منهاواإلجماع 

ـــدلیل األول  اآلیـــات القرآنیـــة الكثیـــرة التـــي تـــدل علـــى نفـــي الحـــرج فـــي الـــشریعة :ال

  :اإلسالمیة، ومن هذه اآلیات

                                         
، وهــو مــا ال ًالمــستحیل لذاتــه وهــو المــستحیل عقــال: المــستحیل ینقــسم ثالثــة أقــسام؛ األول) ١(

: یتـــصور العقـــل وجـــوده، وذلـــك كـــالجمع بـــین الـــضدین والجمـــع بـــین النقیـــضین، والثــــاني

لمـــستحیل لغیـــره وهـــو مـــا یتـــصور العقـــل وجـــوده ولكنـــه مخـــالف لـــسنن الكـــون التـــي جـــرى ا

المــستحیل المتعلــق بعلــم اهللا تعــالى : علیهــا، وذلــك مثــل طیــران النــاس فــي الهــواء، الثالــث

، ٢/١٣٩تیـسیر التحریـر : یراجـع. كاإلیمان من الكـافر الـذي علـم اهللا تعـالى أنـه ال یـؤمن

  .  ١٣٠الوهاب خالف صعلم أصول الفقه للشیخ عبد 

َّهو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي األصولي  : اآلمدي)٥٧( َ َُ ّ ّ
ِ ِ

رحمه اهللا -َ

ــــد بآمــــد ســــنة -تعــــالى َ  ول َ ِ
ــــشافعیة ٥٥١ُ ــــا ، وتمــــذهب بمــــذهب ال ّ هـــــ ، نــــشأ حنبلی ّّ َ َ َ ِ مــــن ،ً

بـــاب األلبـــاب اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام ، منتهـــى الـــسول فـــي األصـــول ، ل: َّمـــصنفاته

ِّتــوفي ،
ُ َ بدمــشق ســـنة -رحمــه اهللا تعــالى-ُ  ، ١٣/١٤٠ البدایــة والنهایـــة :یراجــع. هـــ ٦٣١َ

ّوطبقات الشافعیة الكبرى     .٢/٥٨  والفتح المبین ،٥/١٢٩ّ

 .١/٣٨٨، البحر المحیط ٨٩، ١/٨٨، المستصفى ١/١٣٤اإلحكام لآلمدي : یراجع) ٣(

ع التكلیــف بالمــستحیل لذاتــه  كــالجمع بــین الــضدین والمختــار إنمــا هــو امتنــا(:قــال اآلمــدي) ٤

 ).ٕونحـــــــوه، وجـــــــوازه فـــــــي المـــــــستحیل باعتبـــــــار غیـــــــره، والیـــــــه میـــــــل الغزالـــــــي، رحمـــــــه اهللا

  ١/١٣٤اإلحكام لالمدي:یراجع



       
 

 

 

٤٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

َال یكلف الله نفسا إال وسعها  : "قوله تعالى َ ًْ ُ
َّ ِ ْ َ ُ ُ

َّ ُ َِّ َ)"١.(  

ٍما جعل علیكم في الدین من حرج َ و: "قوله تعالى َ َْ َ َْ
ِ ِِ ِّ ُ َْ َ َ َ)"٢.( 

َ یرید الله بكم الیسر وال یرید بكم العسر : "قوله تعالى َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ ََُ
َّ)"٣.( 

ٍ ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج: "قوله تعالى َ َْ َ َ ُ ُْ
ِ ُِ ْ َْ َ َ

َّ ُ ِ  .، وغیرها كثیر من اآلیات)٤"( َ

 اآلیــات برفــع الحــرج ة قــد صــرح فــي هــذ-ســبحانه وتعــالى- ن اهللاأ:  وجــه الداللــة

كلف بشيء فیه حرج، وتـشترط القـدرة مـن المكلـف ُعن المكلفین، وأن اإلنسان ال ی

فیمـــا یكلـــف بـــه مـــن األفعـــال، وهـــذا یـــدل داللـــة صـــریحة علـــى أن التكلیـــف بمـــا ال 

  .یطاق غیر جائز

  ).٦"(اقوأي حرج أعظم من تكلیف ما ال یط): "٥(قال الصفي الهندي

ــدلیل الثــاني  األحادیــث الــواردة التــي تــدل علــى رفــع الحــرج، وأن دیــن اهللا یــسر :ال

  :كله، من ذلك

َُأحب الدین إلى الله الحنیفیة السمحة« "--:قول النبي  ُ ََ َ َْ َّ َّ ُِّ ِ ِ َّ ِ ِ ِّ« )"٧.( 

                                         
  .٢٨٦ :سورة البقرة اآلیة) ١(

  .٧٨ :سورة الحج اآلیة) ٢(

  .١٨٥:اآلیة  سورة البقرة) ٣(

  .٦ :اآلیة  سورة المائدة) ٤(

 محمـــد بـــن عبـــد الـــرحیم بـــن محمـــد، الملقـــب بـــصفي الـــدین الهنـــدي :في الهنـــدي هـــوالـــص) ٥(

هــ بـدهلى، رحـل إلـي الـیمن ثـم الحجـاز ٦٤٤األصولي، ولد بالهنـد عـام ي األرموي الشافع

الزبـدة فـي علـم الكـالم : ًثم القاهرة، طلبـا للعلـم، كـان یعتقـد مـذهب األشـعري مـن مـصنفاته

ول فـي درایـة األصـول فـي أصـول الفقـه، تـوفي بدمـشق والفائق في التوحیـد، ونهایـة الوصـ

 ).٦/٢٠٠(،األعالم ٦/٣٧، شذرات الذهب١٤/٧٧البدایة والنهایة :  یراجع.هـ٧١٥

، ٢/٢٢٠  للـــرازي، المحـــصول١/٣٤٩، ونهایـــة الـــسول ٣/١٠٧٠نهایـــة الوصـــول : یراجـــع) ٦(

  .١/٨٧المستصفى 

والطبرانـــي فـــي ، ١/١٦یـــسر  الـــدین -بـــاب–أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه كتـــاب اإلیمـــان )٧(

ُبـاب–والبغوي في شـرح الـسنة ، )٧٩٤(رقم ١/٢٤٢المعجم األوسط  ِ األخـذ بالقـصد فـي -َ ِ ِ
ْ َ ْ ِ ْ َ

ِقیام اللیل وغیره من األمور ُِ ُ َ
ِ َّ ِِ ْ َْ َ

ِ ِ   . جمیعهم عن ابن عمر رضى اهللا عنهما٤/٤٧ َ



       
 

 

 

٤٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ُ إن الـــدین یـــسر، ولـــن یـــشاد الـــدین َأحـــد إال غلبـــه":--قولـــه  َ َ ُ َُ ََ َّ ِ ٌِ َ َِّ َِّّ َ ْ َ ٌ ْ ُ، فـــسددوا وقـــاربوا، َّ ِ َِّ ََ ُ َ
ُوَأبشروا 

ِ ْ َ)"١.(  

َ فـــإذا نهیــــتكم عـــن شـــيء فــــاجتنبوه، واذا َأمـــرتكم بـــَأمر فــــأتوا منـــه مــــا ":--قولـــه َُ ُ َْ ِ ِ ٍُ ُ َ ُْ َ َ ٍَ ْ ِ ِ
ْ ْ َُ ُْ َ ََِٕ ُ ْ ْ َْ َ ْ

ُْاستطعتم  َْ َْ)"٢.( 

ن هذه األحادیـث تـدل علـى أنـه ال حـرج فـي الـشریعة، وأن الـدین أ :وجه الداللة  

 وأن النــاس إنمـــا كلفــوا بمــا یــستطیعون مـــن الفعــل، فــدل ذلــك علـــى أن كلــه یــسر،

  ). ٣(التكلیف بما ال یطاق غیر جائز وغیر واقع

ــدلیلینوأجیــب عــن  بــأن مــا ذكــر مــن النــصوص یــدل علــي عــدم  وقــوع :هــذین ال

وال یلزم من عدم الوقوع عدم الجواز الذي ،تكلیف ما ال یطاق ال علي عدم جوازه 

وال یمكـن أن یقـال أنـه إذا لـم ،ذه النـصوص ال تفیـد المطلـوب فـإن هـ، هو المدعي

  .)٤(یثبت عدم وقوعه وجب أن یثبت عدم جوازه

وممـا علـم ، مقطـوع بـهأمـروهـو ،ثبـت مـن مـشروعیة الـرخص  مـا:الدلیل الثالث   

وتنــاول المحرمــات فــي ،كــرخص القــصر والفطــر والجمــع ،مــن دیــن األمــة ضــرورة 

وكـذلك مـا ،علـي مطلـق رفـع الحـرج والمـشقة  ًطعـافإن هذا نمط یـدل ق،االضطرار 

عــن دوام األعمــال عــن التعمــق والتكلــف والتــسبب فــي االنقطــاع  جــاء مــن النهــي

  )٥(.ًولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكلیف لما كان ترخیص وال تخفیف،

                                         
، –)٣٩(رقـــم  ١/١٦ الـــدین یـــسر - بـــاب- العلـــم - كتـــاب–أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه)١(

 ، والبیهقــي ١٢٢، ٨/١٢١بــاب الــدین یــسر : اإلیمــان وشــرائعه ســننه كتــاب فــي والنــسائي

 -وفـي مـسند الـشهاب  بـاب، ٤/٥٠) ٩٣٥(والبغوي في شـرح الـسنة   ٣/١٨" ُّالسنن"في 

 –جمیعهم عن أبي هریرة ) ٩٧٦(رقم ٢/١٠٤الدین یسر 

 ٩/٩٤ قتداء بسنة النبي  اال- باب- االعتصام -كتاب-أخرجه البخاري في صحیحه  ) ٢(

 ٢/٩٧٥ فـــــرض الحـــــج مـــــرة فـــــي العمـــــر -بـــــاب-ومـــــسلم فـــــي صـــــحیحه ،)٧٢٨٨(رقـــــم 

 ًوالــشافعي فــي المــسند عنــه أیــضا،٢٠ رقــم١/٢٠٠حبــان فــى صــحیحه  ابــنو،)٤١٢(رقــم

  .– جمیعهم عن أبي هریرة ١٢/٣٢٥) ٧٣٦٧(رقم

  .٣/١٠٧١نهایة الوصول : یراجع) ٣(

  .٣/١٠٧١نهایة الوصول : یراجع)  (٤

  .٢/٢١٢الموافقات:  یراجع) (٥



       
 

 

 

٤٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

وهــو یــدل علــي ،ًدم وقوعــه وجــودا فــي التكلیــف عــ علــي اإلجمــاع:الــدلیل الرابــع   

وذلـك ،لحـصل فـي الـشریعة التنـاقض واالخـتالف  ًولو كان واقعا،إلیهرع قصد الشا

وقـد ثبـت ،فإنه إذا كـان وضـع الـشریعة علـي قـصد اإلعنـات والمـشقة ،منفي عنها 

ًكــان الجمــع بینهمــا تناقــضا واختالفــا ،أنهــا موضــوعة علــي قــصد الرفــق والتیــسیر  ً

  )١(.وهي منزهة عن ذلك

ـــدلیل ال    ـــد: االســـتقراء: خـــامسال ـــشریعة وأحكامهـــا عن ـــع واســـتقراء أحكـــام ال  تتب

الجزئیة ال نجد فیها أن الشرع طالب المكلف بأمر فیه مشقة كبیرة لهم، وهذا أمـر 

معلوم مقطوع به في الشریعة، ومـن المعلـوم مـن الـدین بالـضرورة، یـدل علـى ذلـك 

الــرخص الــشرعیة عنــد المــشقة والحــرج، كتنــاول المیتــة عنــد االضــطرار، وحــاالت 

 بــاإلكراه والجهــل والنــسیان، ممــا یــدل علــى أن مقاصــد الــشریعة  مــن شــأنها العــذر

  ).٢(.التیسیر والتخفیف

  :المعقول: سسادالدلیل ال

  : منها وقد استدلوا بالمعقول من وجوه كثیرة

 -تعـالى– ال یلیـق بـاهللا ن األمر والتكلیف بما ال یطاق سفه وعبثأ :الوجه األول

 وروده بكل أنواع السفه والعبث، وحینئذ لـم یمتنـع ، فلو جاز ورود الشرع به لجاز

منـــه إظهـــار المعجـــزة علـــى یـــد الكـــذابین، وال إنـــزال الكـــذب علـــیهم، وال یمتنـــع منـــه 

الكذب، وحینئذ ال یبقى وثوق بصحة النبوة، وال بصحة الخبـر والوعیـد، ولمـا كـان 

ًهذا باطال كان األمر بما ال یطاق باطال ً.)٣(  

ى نفي جواز التكلیف بمـا ال یطـاق بـأن ذلـك عبـث ال یلیـق  عل: الغزاليأجابوقد 

فهـو ممــا ال فائـدة فیـه ومـا ال فائـدة فیـه فهـو عبــث : فـإن قیـل:" فقـال-تعـالى–بـاهللا 

  : هذه ثالث دعاوى: قلنا. محال-تعالى -والعبث على اهللا 

ست ولیـ. نه ال فائدة فیه، وال نسلم، فلعل فیه فائـدة لعبـاد اطلـع اهللا علیهـاأ :األولى

الفائدة هي االمتثال والثواب علیه بل ربما یكـون فـي إظهـار األمـر ومـا یتبعـه مـن 

علیـــه -اعتقـــاد التكلیـــف فائـــدة، فقـــد ینـــسخ األمـــر قبـــل االمتثـــال كمـــا أمـــر إبـــراهیم 

                                         
  .٢/٢١٣الموافقات:  یراجع)(١

  .١/١٧٤، اإلبهاج ٣/١٠٧١، نهایة الوصول ١/٣٥٢نهایة السول : یراجع) ٢(

  .٣/١٠٧٢نهایة الوصول : یراجع) ٣(



       
 

 

 

٤٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 بذبح ولده ثم نسخه قبل االمتثـال، وأمـر أبـا جهـل باإلیمـان وأخبـر أنـه ال -السالم

  ". یؤمن وخالف خبره محال

ن مــا ال فائــدة فیــه فهــو عبــث، فهــذا تكریــر عبــارة؛ فإنــا بینــا أنــه ال یــراد أ :الثانیــة

  .بالعبث إال ما ال فائدة فیه فإن أرید به غیره فهو غیر مفهوم

 محـال، وهـذا فیـه تلبـیس، ألن العبـث عبـارة -تعـالى–ن العبـث علـى اهللا أ: الثالثة

ً فتــسمیته عابثــا عــن فعــل ال فائــدة فیــه ممــن یتعــرض للفوائــد، فمــن ال یتعــرض لهــا

مجاز محض ال حقیقة له یضاهي قول القائـل الـریح عابثـة بتحریكهـا األشـجار إذ 

ال فائـــدة لهـــا فیـــه، ویـــضاهي قـــول القائـــل الجـــدار غافـــل أي هـــو خـــال عـــن العلـــم 

 ألن الغافـل یطلـق علـى القابـل للجهـل والعلـم إذا خـال عنهمـا، ،والجهل وهذا باطل

لم مجاز ال أصل له، وكذلك إطالق اسم العابـث فإطالقهما على الذي ال یقبل الع

  )١(.سبحانه وتعالى-ٕ واطالق العبث على أفعاله -تعالى–على اهللا 

 لــو جــاز األمــر بمــا ال یطــاق لجــاز أمــر الجمــادات وبعثــة األنبیــاء :الوجــه الثــاني

ًإلیها، وانزال الكتب علیها، وهو باطل وفاقا، فكذا ما نحن فیه ٕ.  

ـــرازي ـــال ال ـــم ال تجـــوزون أمـــر الجمـــاداتإذا جـــوزت :(ق ـــة  م األمـــر بالمحـــال فل وبعث

  )٢()ٕالرسل إلیها وانزال الكتب علیها

  

بأن حاصل التكلیف بما الیطاق یرجع إلي إعالم المكلف بنزول :وأجیب عن ذلك

  )٣(.وھو غیر حاصل في حق الجماد،العذاب علیھ 

لمــصحف،  أن التكلیــف بمــا ال یطــاق نحــو تكلیــف األعمــى بــنقط ا:الوجــه الثالــث

فكــذا ًوالمقعـد بالمــشي، وتكلیـف اإلنــسان بــالجمع بـین الــسواد والبیــاض قبـیح عرفــا، 

ُمـا رآه (: --ًشرعا لقول الرسول َ ُالمؤمنـون حـسنا فهـو عنـد اللـه حـسن، ومـا رآه  َ َ َُ َُ ٌَ ً َُ ََ َ
ِ َِّ َ ْ َ َ ِ ْ ْ

                                         
  .٩٨، ٩٧االقتصاد في االعتقاد للغزالي ص: یراجع  )١(

  .٢/٢٢٠المحصول :  یراجع)(٢

  .٣/١٠٧٣ل نهایة الوصو:  یراجع) (٣



       
 

 

 

٤٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ٌالمسلمون قبیحا فهو عند الله قبیح ِ َِ َ َِ ِ َِّ َ ْ َُ ً َ ُ ُْ ، تعـالى اهللا عـن ذلـك ًوعد من كلفـه سـفیها )١()ْ

ًعلوا كبیرا ً.)٢(  

ـــرازي  ـــال ال ـــزمن إ :(ق ـــف األعمـــى نقـــط المـــصاحف وال ن فـــي المـــشاهد أن مـــن كل

( )ً كبیراًالطیران في الهواء عد سفیها تعالى اهللا عن ذلك علوا
٣(  

فهـو ،ًبأنه لیس المقصود أن ما رآه المسلمون قبیحـا بالنـسبة إلـیهم:وأجیب عن ذلك

أن مـــا رآه المـــسلمون :بـــل معنـــاه ،حتـــي یحـــصل المقـــصود -ي تعـــالقبـــیح عنـــد اهللا

  .فهو عند اهللا قبیح بالنسبة إلیهم،ًقبیحا بالنسبة إلیهم 

 -تعــالي-ًفهــو أیــضا قبــیح عنــد اهللا-تعــالي-ً قبیحــا بالنــسبة إلــي اهللا رأوهأو أن مــا 

 -تعــالي–وحینئــذ یمتنــع أن یكــون المــسلمون رأوا قبحــه بالنــسبة إلیــه ،بالنــسبة إلیــه 

  )٤(.تعالي–تي یلزم قبحه عنده بالنسبة إلیه ح

بـل كـل -تعـالي-وكیف یقال ذلك ؟ومعظم المسلمین علي أنه ال یقبح شئ مـن اهللا

  .شئ بالنسبة إلیه تعالي حسن

 ال ً أن التكلیف بما ال یطاق غیر متصور وكل ما ال یكون متـصورا:رابعالوجه ال

ر متمیـز وكـل متمیـز ثابـت  ألن كل متـصو، غیر متصوروكونه ، بهًیكون مأمورا

  .ً ال یكون متصوراًفما ال یكون ثابتا

                                         

كمـا قـال العالمـة أحمـد -- هذا الحدیث إسناده صحیح، وهو موقوف علي ابـن مـسعود )(١

شــاكر فـــي تحقیقــه للمـــسند، وقــال رواه أحمـــد والبــزار والطبرانـــي فــي الكبیـــر ورجالــه ثقـــات 

وهـو موقـوف حـسن، : ، وقال العجلوني في كشف الخفا) ٣٦٠٠(، حدیث رقم )٥/٢١١(

س فـــي مـــسنده كمـــا وهـــم عـــن ابـــن ه أحمـــد فـــي كتـــاب الـــسنة ولـــیروا" لكنـــه قـــال مـــا نـــصه 

ــه ا –وهــو وهــم منــه : ، قلــت" مــسعود ، )١/٣٧٩( كمــا قــد رأیــت وهــو فــي المــسند – رمح

ـــا للعجلـــوني : یراجـــع ـــم ) ٢/٢٤٥(كـــشف الخف  مـــن وأخرجـــه مالـــك فـــي الموطـــأ).٢١٤(رق

شــيء مــن كتــب  فــي ً لــم أجــده مرفوعــا:قــال العالئــي " دحــدیث أبــي وائــل عــن ابــن مــسعو

ٕ وال بــسند ضــعیف بعــد طــول البحــث وكثــرة الكــشف والــسؤال وانمــا هــو مــن ًالحــدیث أصــال

  .١/١٩٩ همسندفي  والطیالسي ،١/٣٥٥ علیه ًقول ابن مسعود موقوفا

  . وما بعدها٣/١٠٧٣، ونهایة الوصول ٢/٢٢١المحصول :  یراجع)٢(

 ٢/٢٢٠المحصول : یراجع )(٣

  .٣/١٠٧٣نهایة الوصول :  یراجع)(٤



       
 

 

 

٤٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 ال یكــون فــي العقــل إلیــه إشــارة والمــأمور ً أن الــذي ال یكــون متــصورا: بیــان الثــاني

  )١(.به یكون في العقل إلیه إشارة والجمع بینهما متناقض

  وذلـك،ً التكلیف طلب ما فیـه كلفـة، والطلـب یـستدعي مطلوبـانأ :لخامسالوجه ا

تحــرك، إذ :  للمكلــف باالتفــاق، فیجــوز أن یقــولًالمطلــوب ینبغــي أن یكــون مفهومــا

ْتمرك، فلیس بتكلیف إذ معناه لیس بمعقول وال مفهوم : التحرك مفهوم، فلو قال له َّ َ َ
وال له معنى في نفسه فإنه لفظ مهمل، فلو كان له معنى في بعض اللغات یعرفـه 

؛ ألن التكلیف هو الخطاب بما فیه ً أیضاًیفااآلمر دون المأمور فال یكون ذلك تكل

ً وانمــا یــشترط كونــه مفهومــا، معــهًكلفــة ومــا ال یفهمــه المخاطــب ال یكــون خطابــا ٕ 

لیتصور منه الطاعة؛ ألن التكلیف اقتضاء طاعـة، فـإذا لـم یكـن فـي العقـل طاعـة 

 إذ یــستحیل أن یقــوم بــذات العاقــل طلــب ً معقــوالًلــم یكــن اقتــضاء الطاعــة متــصورا

 وهــــــذا غیــــــر ً أوالً معقــــــوالًخیاطـــــة مــــــن الــــــشجر؛ ألن الطلــــــب یـــــستدعي مطلوبــــــاال

  )٢(.معقول

بأن هذا مبني علي أن التكلیف بما ال یطـاق غیـر متـصور وهـذا :وأجیب عن ذلك

فلـوال أنـه متـصور ’ ممتنـعًألننا نحكم بـأن الجمـع بـین الـسواد والبیـاض مـثال،باطل 

 وألنـه،أن التـصدیق مـسبوق بالتـصور  ٕواال المتنع الحكـم علیـه باالمتنـاع ضـرورة،

 القـــدیم إحـــداثوم هـــز بـــین مفهومـــه وبـــین مفیـــًلـــو لـــم یكـــن متـــصورا لـــم یمكـــن التمی

 االمتثــال أنفعلــي هــذا نمنــع ،وحیــث حــصل التمییــز دل علــي أنــه متــصور ’ًمــثال

المتنــع الحكــم علیــه باالمتنــاع فــي ، لــو كــان كــذلك ألنــه،تــصور فــي الحــالمغیــر 

 نمیــز بــین مفهومــه وبــین مفهــوم أن وألمكننــا،لمحــال ممتنــع االمتثــال فــي ا:القــول 

  )٣(.غیره من الحاالت

  :أدلة القول الثاني

ً   استدل أصحاب هـذا القـول الـذین ذهبـوا إلـى جـواز التكلیـف بمـا ال یطـاق عقـال 

  : بأدلة كثیرة منها:ًشرعاوقوعه و

                                         
  ٢/٢٢٠المحصول : یراجع) ١(

  ١/٧٠ لمستصفىا: یراجع )(٢

  ١٠٧٥، ٣/١٠٧٤نهایة الوصول : یراجع) (٣



       
 

 

 

٤٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

َربنا وال تحملن : " قول اهللا تعالى:الدلیل األول    َْ ِّ َ ُ ََ َّ ِا ما ال طاقة لنا بهَ ِ ََ َ َ َ َ َ )"١.(  

ــة  -تعــالى– دفــع مــا ال طاقــة لهــم بــه، واهللا -تعــالى– أنهــم ســألوا اهللا :وجــه الدالل

 عنهم في سیاق المدح والثناء علـیهم والحـث علـى الـدعاء وحكيأقرهم على ذلك، 

 علـى ذلـك وال - تعـالى-ًبه، فلو كان ما ال یطاق محاال لما سألوه، ولما أقرهم اهللا

ًندب غیرهم إلیه لكون ذلك مندفعا بنفسه فكان طلبه تحصیال للحاصل ً.)٢(  

اللهـم اجمـع بـین (إن الـدعاء بمتعـذر الوقـوع حـرام، فـال یجـوز : "قال اإلمام القرافي

ًوال غیر ذلك من الممتنعات عقال وشـرعا، فلمـا سـألوا ) اغفر للكافر(وال ) الضدین ً

مـــدح لهـــم دل علـــى أنهـــم لـــم یعـــصوا  ذلـــك فـــي ســـیاق ال-تعـــالى–رفعـــه وذكـــر اهللا 

  ).٣"(ًبدعائهم، فیكون دعاء بما ال یجوز وهو المطلوب

  

  :بأجوبة كثیرة منهاوأجیب عن االستدالل باآلیة 

وهذا ألن التحمیـل لـیس حقیقـة ،بأن داللتها علي المطلوب ممنوعة :الجواب األول

َْوال تحملنــا :(فــي التكلیــف حتــي یكــون معنــي قولــه تعــالي ِّ َ ُ  تكلفنــا بــل هــو حقیقــة ال) ََ

ال تـــضع علینـــا مـــن الحمـــل مـــا ال :فیكـــون معنـــاه ،فـــي وضـــع الحمـــل علـــي الـــشيء

فیكون المراد منه سؤال دفع العذاب واألمراض والمحن التي ال یطیق ،نطیق حمله

  .اإلنسان تحملها

بـدلیل أنــه ،بـأن التحمیـل فــي عـرف الــشرع مخـصوص بــالتكلیف :وأجیـب عــن ذلــك

َِّإنـا :( قـال اهللا تعـالي،ستعمال القرآنویعضده ا،ند إطالقه فیه المتبادر إلي الفهم ع

ِعرضنا األمانة على السماوات واألرض َْ َّ َْ َْ َ
ِ

َ ََ ََ ََ َ ْ والمراد باألمانة التكلیف وما یتضمنه ) ٤)(َ

َقل َأطیعوا الله وَأطیعوا الرسول فإن تولـوا فإنمـا عل:( وقال تعالي،ًوفاقا َ ََ َِّْ َِ َ َُّ َّ
َ ََ ْ َ ُ ُ َُّ ِ ِ َیـه مـا حمـل ْ ِّ ُ َ

ِ ْ
ْوعلیكم ما حملتم  ُْ ْ ِّ ُ ََ ُ َْ   )٦(.وعلیكم ما كلفتم به،أي علیه ما كلف به) ٥ )(َ

                                         
  .٢٨٦: سورة البقرة اآلیة) ١(

  . ٣/١٠٣٦نهایة الوصول : یراجع) ٢(

  .١١٦شرح تنقیح الفصول للقرافي، ص: یراجع) ٣(

  .٢٧: سورة األحزاب اآلیة) ٤(

  .٥٤: سورة النور اآلیة) (٥

  .٣/١٠٣٨,١٠٣٦نهایة الوصول : اجعیر)  (٦



       
 

 

 

٤٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ن ٕاو، مــا یــشق ویثقــل مــن التكــالیف  أن المــراد بمــا ال طاقــة لنــا بــه:ثــانيالالجــواب 

لكنـــه مجـــاز ،ًن كـــان مجـــازا علـــي مـــاال یخفـــي تقریـــره ٕاوهـــذا و،كـــان ممـــا ال یطـــاق 

ًفیجب حمله علیه توفیقا بینـه ، علي ما شهد به االستقراء مشهور كثیر االستعمال

ـــة الدالـــة علـــي اســـتحالة تكلیـــف مـــا الیطـــاق  ـــذكر مـــن األدل ـــین مـــا ی ، قـــال )١(وب

  .)٢("وهو ضعیف ألن المراد به ما یشق ویثقل علینا: "الغزالي

ِ ما ال طاقة لنا به:(بأنه لو كان قوله تعالي:وأجیب عن ذلك ِ ََ َ َ َ َ طلـب ًمحموال علـي ) َ

َ وال تحمـل علینـا :(يفـإن قولـه تعـال،دفع ما یشق ویثقل مـن التكـالیف للـزم التكـرار  ْ َْ َ ْ ِ َ ََ
َإصرا كما حملته على الذین من قبلنا ِْ ِ َِ ْ َ

َّ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ً ْ
  .وأنه خالف األصل،دل علیه ) ِ

لكـن ال یجـوز ،لكنه لـیس خـالف األصـل ،ٕوان سلم أنه ال یلزم منه التكرار أو لزم 

ًوان كان مشهورا فیجب حمله علي حقیقته،لحقیقة إلي المجاز العدول عن ا ٕ.)٣(  

  

 استجاب دعاءهم كما ثبت في صحیح مـسلم أن -تعالى– أن اهللا :الجواب الثالث

   ،)٤"(قد فعلت: " قال-تعالى–اهللا 

                                         
 .١/٧٧أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله،٣/١٠٣٩نهایة الوصول : یراجع) ١(

  .١/٦٩المستصفى : یراجع) ٢(

  ٣/١٠٣٩نهایة الوصول : یراجع) (٣

َعن َأبي هریرة:  الحدیث)٤( َ َْ ُ ِْ َ--قال َ ِلما نزلت على رسول اهللا : َ ِ
ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َّ-- } َلله ما

ِ ِفي الـسماوات َِّ ِ
َ َ َّ

ُومـــا فـــي األرض وان تبـــدوا مـــا فـــي َأنفـــسكم َأو تخفـــوه یحاســـبكم بـــه اهللا فیغفـــر لمـــن یـــشاء  َ َ َ َ ُْ َْ ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ْ ْْ َْ ِ ُ ُْ ُْ ُ ُُ ُْ ُ َِٕ َ
ِ َْ ْ

ٌویعـــذب مـــن یـــشاء واهللا علـــى كـــل شـــيء قـــدیر
ِ ٍَ ْ َ َِّ ُ َ َ َ ُ ُُ ََ َُ َْ ـــرة[} ِّ ـــال]٢٨٤: البق َ، ق ـــى : َ َفاشـــتد ذلـــك عل ََ َ ِ ََّ ْ َ

َِأصـــحاب َ ِ رســـول اهللا ْ ِ
ُ َ--  فـــَأتوا رســـول اهللا ،ِ َ ُ َ َْ َ-- ُثـــم بركـــوا علـــى الركـــب، فقـــالوا ََ َ ِ َ ُُّ َ ََ َّ َْأي : ُ

ْرسول اهللا، كلفنـا مـن األعمـال مـا نطیـق، الـصالة والـصیام والجهـاد والـصدقة، وقـد انزلـت  ْ َ َ َُ ِ ُ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َّ َّ ََ َ
ِ ْ َ َ ِّ َ َ ُ ََ َ

ِ ْ ْ َ ْ َُِّ ِ
ُ

ََعلیــك هــذه اآلیـــة وال  ُ َ َْ ِ ِ َ َ ِنطیقهــا، قــال رســـول اهللا َْ ُ َُ َ ََ ُ ِ ُ-- " : َُأتریــدون َأن تقولــوا كمـــا قــال َأهـــل َْ َ َ َ ُ َُ ُْ َ ُ ِ

ُالكتابین من قـبلكم سـمعنا وعـصینا؟ بـل قولـوا ُ َْ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ِ َ ُسـمعنا وَأطعنـا غفرانـك ربنـا والیـك المـصیر : ْ َ َ
ِ ِ

َ ْ َِ َ َْْ ٕ َ ََ َ َ ََّ ُ ْ َْ َ

ُ، قالوا" ْسمعنا وَأطعنا غف: َ ُ َ َْ َْ َ
ِ
ُْرانك ربنا والیك المصیر، فلمـا اقترَأهـا القـوم، ذلـت بهـا َألـسنتهم، َ َ َ ُ َ َُ ََ َ َِ َّ ِْ ْ ْ ِِ ْ َ َ َُ ْ ََ َ ْ َّ َ َ َْ ٕ َ َّ

َفـــَأنزل اهللا فـــي إثرهـــا ِْ ِ ِ
ُ َ َ ْ ـــاهللا {: َ ـــه والمؤمنـــون كـــل آمـــن ب ـــزل إلیـــه مـــن رب ِآمـــن الرســـول بمـــا ُأن ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ُ َ َ

ٌّ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِِّ َ ْ َْ َ ُِ ْ ُ َّ

َومالئكته وكتبه و َ َ
ِ ِ ِ ُِِ ُ َ َ َرسله ال نفرق بین َأحد من رسله وقالوا سمعنا وَأطعنا غفرانك ربنـا والیـك َ َ ْْ َْ َُِٕ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ ُ ُُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

َ ُ َُ ْ َ َ ُ َِّ َ

ُالمــصیر
ِ

َ َّ، فلمــا فعلــوا ذلــك نــسخها اهللا تعــالى، فــَأنزل اهللا عــز وجــل]٢٨٥: البقــرة[} ْ َ ََ
َّ ُ َُ ََ َْ َ َ ََ َ ُ ََ َ ََ َ َ ِ = َال {: َّ



       
 

 

 

٤٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  )١(.واستجابته تدل على عدم وقوعه

ألن ، د وقــعوقــ،  أنــه لــو لــم یــصح التكلیــف بمــا ال یطــاق لــم یقــع:الــدلیل الثــاني   

علــم أنــه ال یــؤمن، -تعــالي–الكــافر مــأمور باإلیمــان وممتنــع عنــه الفعــل، ألن اهللا 

 أنـه ال یـؤمن، وفـي - تعـالى- باإلیمـان مـع علـم اهللا وأبـي جهـلكتكلیف أبـي لهـب

  )٢(.ذلك تكلیف بالجمع بین الضدین، وبذلك یكون التكلیف بما ال یطاق قد وقع

لف أبا جهل أن یؤمن وعلم أنه ال یـؤمن، وأخبـر  ك-تعالى–ن اهللا إ:( قال الغزالي

ــــه أمــــر ــــه ال یــــؤمن، فكأن ــــه بأن ــــأن یــــؤمن ٌعن ــــول و ب ــــه ال یــــؤمن، إذ كــــان مــــن ق أن

ًإنـه ال یـؤمن وكـان هـو مـأمورا بتـصدیقه، فقـد قیـل لـه صـدق بأنـك ال --الرسـول

ً أن خالف المعلوم محال وقوعه ولكـن لـیس محـاال :وتحقیقه. تصدق، وهذا محال

 هو محال لغیره، والمحال لغیره فـي امتنـاع الوقـوع كالمحـال لذاتـه، ومـن لذاته، بل

ومـن ،  فقـد جحـد الـشرعباإلیمـانقال إن الكفار الذین لـم یؤمنـوا مـا كـانوا مـأمورین 

 بأنـه ال یقـع، فقـد -سـبحانه وتعـالى-ً مـنهم متـصورا مـع علـم اهللا اإلیمـانقال كـان 

 یتـصور امتثالـه، وال یغنـي عـن اضطر كل فریق إلـى القـول بتـصور األمـر بمـا ال

  )٣(.")ًهذا قول القائل إنه كان مقدورا علیه وكان للكافر علیه قدرة

  :ثالثة أجوبةوأجیب عن ذلك ب

 أن هـذا خـارج عـن محـل النـزاع، ألن تكلیـف أبـي لهـب باإلیمـان ممـا علـم :أحـدها

  )٤(.اهللا أنه ال یقع وقد اتفق العلماء على عدم وقوع ذلك

                                                                                                  
ِیكلف اهللا نفسا إ= ً ْ َ ُ ُ َِّ ْال وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتـسبت ربنـا ال تؤاخـذنا إن نـسینا َأو ُ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ ْ َ َ َ َُ ََ َّ َ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ََ َُ ْ

َّ

َََْأخطأنــا َقــال] " ٢٨٦: البقــرة[} ْ ْنعــم : َ َ َربنــا وال تحمــل علینــا إصــرا كمــا حملتــه علــى الــذین {" َ ْ
ِ َّ َِ ََ ُ َ ََ َْ َ َ َ ً َِ َ َْ ْْ ََ َّ

َِمن قبلنا َِْ َقال] " ٢٨٦: البقرة[} ْ ْنعم : َ َ ِربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به{" َ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِّ َ ُ َ َّ ] " ٢٨٦: البقرة[} َ

َقـــال ْنعـــم : َ َ َواعـــف عنـــا واغفـــر لنـــا وارحمنـــا َأنـــت موالنـــا فانـــصرنا علـــى القـــوم الكـــافرین{" َ ِ َِّ َِ ْ ِْ ْ ْ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َْ ْ {

َقال] " ٢٨٦: البقرة[ ْنعم : َ َ  بـاب بیـان قولـه – كتـاب اإلیمـان –لم في صـحیحه أخرجه مس"َ

 ،١٩٩رقم  ،١/١١٥، }ٕوان تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه{: تعالى

 .١/١٣٨هذه األجوبة ذكرها اآلمدي مطولة في كتابه اإلحكام ) ١(

  .١٠، إرشاد الفحول ص١/١٣٨اإلحكام لآلمدي : یراجع) ٢(

  .٩٨االقتصاد في االعتقاد ص:یراجع (٣)

  .١/٣٤٨نهایة السول : یراجع) ٤(



       
 

 

 

٤٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ه اآلیــة لــیس فیهــا نــص علــى أنــه ال یــؤمن، بــل فیهــا أنــه سیــصلى  أن هــذ:الثــاني

ْوان  : "قال تعـالى النار،وقد یدخل المؤمن النار لتمحص ذنوبه ثم یخرج منها كما َِٕ
َمنكم إال واردها  ُ ِْ َ

َّ ِ
ْ ُ

ِ)"٢( )١(.  

؛ ألن أبـــا جهـــل أمـــر ً وهـــذا ضـــعیف أیـــضا(:قـــال الغزالـــي فـــي المستـــصفي:الثالـــث

 ًرسالة واألدلة منصوبة والعقل حاضر، إذ لم یكن هو مجنونـاباإلیمان بالتوحید وال

 ً علـــم أنـــه یتـــرك مــا یقـــدر علیـــه حـــسدا-تعــالى–، لكـــن اهللا ًفكــان اإلمكـــان حاصـــال

 ً لشخص وممكنـاًفالعلم یتبع المعلوم وال یغیره، فإذا علم كون الشيء مقدورا،ًوعنادا

 ً النقلـــب العلـــم جهـــالً مـــن جهتـــه مـــع القـــدرة علیـــه فلـــو انقلـــب محـــاالًمنـــه ومتروكـــا

–وكـذلك نقـول القیامـة مقـدور علیهـا مـن جهـة اهللا ،ً مقدوراًویخرج عن كونه ممكنا

ٕ في وقتنـا هـذا وان أخبـر أنـه ال یقیمهـا ویتركهـا مـع القـدرة علیهـا، وخـالف -تعالى
؛ ولكـن هـذه اسـتحالة ال ترجـع إلـى نفـس الـشيء ًخبره محـال إذ یـصیر وعیـده كـذبا

  )٣( ).فال تؤثر فیه

َیوم یكشف عن ساق ویدعون إلى الـسجود فـال  : " قول اهللا تعالى:الدلیل الثالث   َْ ِ ُ َ ُ َ ُ َُّ َِ َ ْ ْْ َ
ٍ َ ْ ُ َ َ

َیستطیعون  ُ
ِ َ ْ َ)"٤(.  

ن هـذه اآلیـة فیهـا تكلیـف بالـسجود مـع عـدم االسـتطاعة فكـان هـذا أ :وجه الداللـة

  .ًتكلیفا بما ال یطاق

لـو أمكـن أن یكـون الـدعاء  بـأن هـذه اآلیـة یـصح االحتجـاج بهـا :وأجیب عن ذلـك

خرة لیست دار في اآلخرة بمعنى التكلیف، ولیس كذلك،لإلجماع على أن الدار اآل

  )٥(.جزاء تكلیف، إنما هي دار

وذلــك فــي قولــه ،عــن أقــوام أنهــم ال یؤمنــون خبــرأ-تعــالي–أن اهللا :الــدلیل الرابــع   

َإن الــذین كفــروا ســواء علــیهم َأَأنــذ (:تعــالي َْ ْ ُ
ِ ِْ َ ٌ ََ َ َ َ ِ َّ َرتهم َأم لــم تنــذرهم ال یؤمنــونَّ ُ ِ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُُ ْ ْ

ِ ُْ وفــي ،) ٦()ََ

                                         
  .٧١سورة مریم اآلیة ) ١(

  .١/٧٨أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله : یراجع) ٢(

  .١/٧٠المستصفي : یراجع)  ٣(

  .٤٢سورة القلم اآلیة ) ٤(

  .١/١٨٤اإلحكام لآلمدي : یراجع) ٥(

  .٦: سورة البقرة  اآلیة)٦(



       
 

 

 

٤٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ََأنه لن یؤمن من قومك إال من قـد آمـن:( قوله تعالي ََ َ ْْ َ َْ ْ َّْ ِ َ ِ ِِ
ْ ُ َُ ْلقـد :( وفـي قولـه تعـالي، )١()َّ َ َ

ـــى َأكثـــرهم فهـــم ال یؤمنـــون َحـــق القـــول عل ُ ِ ِْ ُ َ ََ ْْ ُ َْ ِ َ َ ُ ْ َ ْ ـــك األقـــوام كـــانوا )٢( )َّ   وال شـــك أن أولئ

  :لكن صدوره منهم محال لوجهین،ورین باإلیمانمأم

لكــن یلـزم مــن فــرض ،ًنــه لــو كـان ممكنــا لـم یلــزم مـن فــرض وقوعــه محـالأ:أحـدهما

إمـا ألنـه صـفة نقـص ،ًوأنه محال وفاقـا،-تعالي–وهو كذب خبر اهللا ،وقوعه محال

  .ًنه یؤدي إلي الجهل أو الحاجة علي اختالف في تعلیله فال یكون ممكناإٔواما ،

 -تعـالي–  یقتـضي تـصدیقهم اهللا--وبالرسـول -تعـالي- بـاهللا إیمانهمأن :نيالثا

عنـه -تعالي-خبر اهللاأومما ،كذلك --وتصدیقهم الرسول،في كل ما أخبر عنه 

ٕوانمـا ،یتضمن تـصدیقهم هـذا الخبـر -تعالي-فیكون إیمانهم باهللا ،أنهم ال یؤمنون 

التــصدیق مــع العلــم بوجــود بــأن ال یؤمنــوا فــان ،فیــه-تعــالي-یكونــون مــصدقین هللا 

لــزم أن یكونــوا -تعــالي–فلــو صــدر مــنهم اإلیمــان بــاهللا ،خــالف المخبــر عنــه محــال

فــصدور اإلیمــان مــنهم ،وفــي ذلــك اجتمــاع النقیــضین وهــو محــال،مــصدقین لــه فیــه

  )٣(.ًلكونه مستلزما للمحال،محال

ْفـاعلم َأ( : أمر بمعرفته في قـول-تعالى–أن اهللا : لخامسالدلیل ا    َ ْ َّنـه ال إلـه إال َ ِ َِ َُ َ َّ

ُالله
 أو علـى غیـر العـارف -تعـالى–ٕامـا أن یتوجـه األمـر علـى العـارف بـاهللا و )٤()َّ

  .به 

 ، محال ألنه یقتضي تحصیل الحاصل والجمع بین المثلـین وهمـا محـاالن:واألول

 - مـا دام یكــون غیـر عـارف بــاهللا-تعـالى– محـال ألن غیـر العــارف بـاهللا :والثـاني

– العلم بـأن اهللا ألن أمره بشئ -تعالى– بأن اهللا ًل أن یكون عارفا استحا-تعالى

 ومتـى اسـتحال أن یعـرف أن اهللا - تعـالى- أمره بـشئ مـشروط بـالعلم بـاهللا-تعالى

                                         
  .٣٦: سورة هود اآلیة) (١

  .٣٦: سورة یس اآلیة(٢)

ومــــا ،١/٢٣٦روضــــة النــــاظر وجنــــة المنــــاظر ،٣/١٠٥٠,١٠٤٩نهایــــة الوصــــول : یراجــــع(٣) 

 والمحــــصول١٣٦ /١واإلحكــــام لآلمــــدي ،٢/١١مختــــصر ابــــن الحاجــــب وشــــرحه ٠بعــــدها

  .٢/٢٢٤للرازي

  .١٩: سورة محمد اآلیة(٤) 



       
 

 

 

٤٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ً أمــره بــشئ كــان وان توجیــه األمــر علیــه فــي هــذه الحالــة توجیهــا-تعــالى–  لألمــر ٕ

  )١(.یطاقعلى من یستحیل أن یعلم ذلك األمر وذلك عین تكلیف ماال 

ُقـل انظـروا ( : أن األمـر بـالنظر والفكـر واقـع فـي قولـه تعـالى:سادسالدلیل الـ     ُ ْ ِ ُ
ِمــاذا فــي الــسماوات واألرض َْ َّْ َ َ

ِ ِ
َ ََأولــم یتفكــروا فــي َأنفــسهم مــا ( : وفــي قولــه تعــالى)٢()ََ ْ ُ ْ

ِ ِ ُِ َْ َّ َ َ َ َ
َخلق الله السماوات واألرض َُْ َّْ َ َ

ِ
َ

َّ َ ََ()٣(  

ــة  للتسلــسل، وهــي ًمتوقــف علــى القــضایا الــضروریة قطعــاالنظــر ن أ :وجــه الدالل

 ًألنـه إن كـان عالمــا؛ متوقفـة علـى تـصور مفرداتهـا، وهـي غیــر مقـدورة التحـصیل 

ًبها فتحصیل الحاصل محال، وان لم یكن عالما  بها فطلبها محال، فـالنظر یكـون ٕ

  .)٤(ال یطاق وذلك أمر بما،ممتنع التحصیل

  

طـل ، ا بهـذا امتنـاع اكتـساب التـصورات، و مبنـي علـىبـأن هـذا :وأجیب عـن ذلـك

.  بالـــضرورةًوبتقـــدیر أن ال تكـــون التـــصورات مكتـــسبة، فـــالعلم بهـــا یكـــون حاصـــال

والتكلیف بالنظر المستند إلى مـا ینقطـع التسلـسل عنـده مـن المعلومـات الـضروریة 

  )٥(. بما ال یطاق، وهو معلوم بالضرورةًال یكون تكلیفا

أجمعــت األمـــة علــي أن المكلــف مــأمور مــن جهـــة  :اإلجمــاع: لــسابعالــدلیل ا   

–فالمأمور بـه إن كـان هـو العـارف بـه ، بتحصیل العلم بوجوده تعالي-تعالي-اهللا

ـــــــــــــزم أیـــــــــــــضا تحـــــــــــــصیل الحاصـــــــــــــل وتكلیـــــــــــــف مـــــــــــــا ال یطـــــــــــــاق -تعـــــــــــــالي                                                                                     .ً ل

ألن غیــر ، ً لــزم أیــضا تكلیــف مــا الیطــاق -تعــالي– العــارف بــاهللا ٕوان  كــان غیــر

-تعــالي–ألن العلــم بــأمره ،-تعــالي- یــستحیل أن یعلــم أمــره -تعــالي-العــارف بــاهللا

  .حالة عدم العلم به تعالي محال-تعالي-والعلم به ،یتضمن العلم به تعالي 

                                         
  .٢/٢٣٣المحصول: یراجع)  (١

  .١٠١: اآلیة سورة یونس)  (٢

  .٨:  سورة الروم اآلیة) (٣

  .٢/٢٣٦للرازيالمحصول  ١/١٣٩اإلحكام لآلمدي : اجع یر) (٤

  .١/١٤٠اإلحكام لآلمدي :  یراجع) (٥



       
 

 

 

٤٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

كــان -تعــالي–ه أمــره بتحــصیل العلــم بوجــود-تعــالي–ٕواذا اســتحال أن یعلــم أن اهللا 

ًتوجیـه األمــر نحــوه فــي هــذه الحالــة توجیهــا لألمــر نحــو مــن یــستحیل أن یعلــم ذلــك 

                                                                           )١(.یطاق وهو تكلیف ماال،األمر 

  :استدلوا بالمعقول من وجوه كثیرة منها:المعقول: ثامنلالدلیل ا

 - تعالى-ن صدور الفعل عن العبد یتوقف على داعیة یخلقها اهللاأ :األولالوجه 

ًومتى وجدت الداعیة كان الفعل واجب الوقوع، واذا كان كـذلك كـان الجبـر الزمـا،  ٕ
ًومتى كان الجبر الزما كانت التكالیف بأسرها تكلیفا بما ال یطاق ً.  

لـداعي إلـى الفعـل،  ما المانع أن یكون وجود الفعل مـع رجحـان ا:وأجیب عن ذلك

 بالــداعي إلیــه واالختیــار لــه أو لذاتــه، ً صــار واجبــاوقــد. ًألنــه صــار الفعــل واجبــا

ــــا ــــى هــــذا خــــرج العبــــد عــــن كونــــه مكلف ــــاني ممنــــوع، وعل  بمــــا ال ًاألول مــــسلم والث

  )٢(.یطاق

ــاني  التكلیــف إمــا أن یتوجــه إلــى المكلــف حــال اســتواء الــداعي إلــى نأ:الوجــه الث

   .ل رجحان الفعل على الترك، أو العكسالفعل والترك، أو حا

ًفإذا توجه علیه حال االستواء كان ذلك تكلیفا بما ال یطاق، ألن حصول االستواء 

یمتنع معه حصول الرجحـان، ألن االسـتواء ینـافي الرجحـان، فـالجمع بینهمـا جمـع 

ًبین المتنافیین، واذا امتنع الرجحان كان التكلیف بالرجحان تكلیفا بما ال یطاق ٕ.  

ًوان توجــــه التكلیــــف إلــــى المكلــــف حــــال عــــدم االســــتواء فــــالراجح یــــصیر واجبــــا،  ٕ
ًوالمرجوح یصیر ممتنعا، والتكلیف بالواجـب محـال؛ ألن مـا یجـب وقوعـه اسـتحال 

ٕأن یسند وقوعـه إلـى شـيء آخـر، واذا اسـتحال أن یـسند وقوعـه إلـى غیـره اسـتحال 
  )٣(. علیهأن یفعله فاعل، فإذا أمر بفعله فقد أمر بما ال قدرة

ومتي كان كذلك كان القول ، دونه-تعالي-ن فعل العبد مخلوق هللا أ:الوجه الثالث

فألنــه لــو ، دونــه-تعــالي-وكــون فعــل العبــد مخلــوق هللا ،ًبتكلیــف مــا ال یطــاق الزمــا

ًفإما أن یكون خالقا له بالذات والطبع وهذا باطل اتفاقا، لهًكان خالقا ً.  

                                         
  .٣/١٠٦٨نهایة الوصول :  یراجع) (١

  .١/١٣٩اإلحكام لآلمدي : یراجع) (٢

  .٣/١٠٦٠، نهایة الوصول ٢/٢٣٣للرازيالمحصول : یراجع) ٣(



       
 

 

 

٤٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ألن الموجـد ،ًنئـذ یجـب أن یكـون عالمـا بتفاصـیله وحی،ًأو یكون خالقا له باالختیـار

والعلم ،للشئ باالختیار ال یمكنه تحققه باإلیجاد دون غیره إال بواسطة الشعور به 

  )١(.بذلك ضروري

 أن العبد مكلـف بالفعـل قبـل وجـود الفعـل، والقـدرة غیـر موجـودة قبـل :الوجه الرابع

 ألنـه نفـي محـض ً یكون عـدما ألنها لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها ال،الفعل

  . ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل ال قبلهً لها، فكان وجوداًفال یكون أثرا

 حادثـة موجـودة مـع -تعالى–یلزم منها أن تكون قدرة الرب بأنه  :وأجیب عن ذلك

فعلــه ال قبلــه، وهــو مــع إحالتــه فقائــل هــذه الطریقــة غیــر قائــل بــه، وبیــان ذلــك أنــه 

لـــو وجـــدت قـــدرة الـــرب قبـــل وجـــود فعلـــه لكـــان لهـــا متعلـــق ولـــیس : قـــالأمكـــن أن ی

متعلقهـــا العـــدم، فلـــم یبـــق غیـــر الوجـــود، ویلـــزم أن ال یكـــون قبـــل الفعـــل، بعـــین مـــا 

  )٢(.ذكروه

 اســتدل أصــحاب هــذا القــول الــذین ذهبــوا إلــى عــدم جــواز التكلیــف :القــول الثالــث

القـول األول، وعلـى جـواز بالمستحیل لذاته بنفس األدلة التي استدل بها أصـحاب 

  .التكلیف بالمستحیل لغیره بنفس أدلة القول الثاني

  

  

  

  

                                         
  .٣/١٠٥٢نهایة الوصول : یراجع)  (١

  .١/١٣٩مدي اإلحكام لآل: یراجع)  (٢



       
 

 

 

٤٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  

  
  

  

  
  المبحث الثالث

   ونوع الخالفالموازنة بین المذاهب والترجیح

  
  

فــالخالف فیهــا ،إن مـسألة التكلیــف بمــا ال یطــاق متــشعبة الجـذور متعــددة المنابــت 

  .ن المختلفینیرجع إلي جملة من األصول واالعتقادات لكل طائفة م ،عمیق 

   وبمقـدار االهتــداء للقــول الحــق فــي تلــك األصــول مجتمعــة یكــون التوفیــق للقــول 

  )١(. المسألةهالصواب في هذ

  

  :یشتمل علي ثالثة مطالب المبحث  هذاالكالم فيو

  .أسباب االختالف في التكلیف بما الیطاق:       المطلب األول 

  . القول الراجح:        المطلب الثاني

  .نوع الخالف:   المطلب الثالث     

  

  

  

  

                                         
  ١/٤٧٠التحسین والتقبیح العقلیین :یراجع)  (١



       
 

 

 

٤٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  المطلب األول

  یطاق بما الأسباب االختالف في التكلیف 

  

هناك أسباب یرجع إلیها االختالف في التكلیف بما ال یطاق، ویمكن حصر هذه 

  :األسباب في أربعة

  

  .االختالف في التحسین والتقبیح العقلیین: السبب األول

  : التحسین والتقبیح على ثالثة أقوال    اختلف العلماء في

 ذهـب إلـى أن الحـسن والقـبح إنمـا یـدرك بالـشرع، والعقـل ال یـدركهما :القول األول

قبل ورود السمع، ولهذا ال یجب على العباد شيء قبل ورود الـسمع، وعلیـه ذهبـوا 

، ووافقهم في ذلـك كثیـر )١(ٕإلى القول بالتكلیف بما ال یطاق، والیه ذهب األشعریة

  .)٢(ن المالكیة وبعض الحنفیة والشافعیةم

مـــذهب أصـــحابنا وأكثـــر العقـــالء أن األفعـــال ال توصـــف بالحـــسن : "قـــال اآلمـــدي

  )٣(."والقبح لذواتها، وأن العقل ال یحسن وال یقبح

 ذهب إلى إثبات التحسین والتقبیح العقلیین، وأن الحسن والقبح إنما :القول الثاني

لفعـل حـسن أو قبـیح فـي نفـسه، إمـا لذاتـه، أو لـصفة یدرك بالعقل، وهو الحـاكم، وا

  .حقیقیة توجب ذلك

                                         
ـــي الحـــسن :شـــاعرةاأل (١) ـــى مؤســـسها اإلمـــام أب ـــة إســـالمیة ســـمیت بـــذلك نـــسبة إل  فرقـــة كالمی

ولكنــه تحــول عــن االعتــزال بعــد أن بــان لــه فــساده ، وجــادل ،ًاألشــعري الــذي كــان معتزلیــا 

تخدم طریقــة المتكلمــین فــي الــدفاع المعتزلــة واعتنــق مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة لكنــه اســ

عن العقائد الدینیة باألدلة العقلیة ومن أشهر أعالمها األئمة الجـویني والبـاقالني والغزالـي 

 تـاریخ المـذاهب ، ومـا بعـدها١/٩٤لـشهرستاني، لالملل والنحـل، : یراجع. واآلمدي والرازي

  . وما بعدها١٦٣اإلسالمیة، محمد أبو زهرة، ص

، التمهیــــد ألبــــي الخطــــاب ١/٥٧، المستــــصفى ٣/٢٠٧لمقاصــــد للتفتــــازاني شــــرح ا: یراجــــع) ٢(

  .١/١٨٣، كشف األسرار ٤/٢٩٥

  .١/٧٩اإلحكام لآلمدي : یراجع )٣(



       
 

 

 

٤٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ٕوعلیــه ذهبــوا إلــى القــول بامتنــاع التكلیــف بمــا ال یطــاق، والــى هــذا ذهــب جمهــور 
  ، )١(المعتزلة

  ).٢"(ووافقهم في ذلك كثیر من العلماء كما سبق

ـــث ـــول الثال ـــا أو شـــرع:الق ـــیس عقلی ـــأن التحـــسین والتقبـــیح ل ـــى القـــول ب ًیا ً ذهـــب إل

بــإطالق، فمــن األشــیاء مــا یعلــم حــسنها وقبحهــا بالعقــل، ومنهــا مــا یــدرك بالــشرع، 

حسن الصدق وقبح الكذب یدرك بالعقل، وحـسن : ًومنها ما یدرك بهما معا، فمثال

التطهر بالتراب وقبح التطیب في حال اإلحرام یدرك بالشرع، وأما ما یدرك حـسنه 

  ).٣(یل الحدودًوقبحه بهما معا فكحسن الصالة وقبح تعط

  

  اإلرادة هل تشترط في األمر أم ال؟: السبب الثاني

  :اختلف العلماء في اشتراط إرادة اآلمر لألمر على قولین

                                         
 فرقــة مــن الفــرق الكالمیــة التــي ظهــرت فــي الفكــر اإلســالمي ، ویــسمون كــذلك :المعتزلــة (١)

أتهم إلـى الخـالف الـذي أصحاب العدل والتوحیـد ، ویلقبـون بالقدریـة والعدلیـة ، وترجـع نـش

حدث في حلقة الحسن البصري بینه وبین تلمیذه واصل بن عطـاء الغـزال فـي القـدر وفـي 

 ولكنـــه فـــي منزلـــة بــــین ً وال كـــافراً فـــأفتى األخیـــر بأنـــه لـــیس مؤمنـــا،حكـــم مرتكـــب الكبیـــرة

فطردهمـا الحــسن ، المنـزلتین وهــو مخلـد فــي النـار ، وانــضم إلیـه عمــرو بـن عبیــد بـن بــاب

سه ، فانتحیــا ناحیــة مــن المــسجد وأخــذا یــدعوان لمــذهبهما فقــال الحــسن اعتزلنــا عــن مجلــ

واصـل وسـموا بالمعتزلـة ، ولـیس أحـد یــستحق لقـب االعتـزال حتـى یجمـع القـول باألصــول 

ــــین المنــــزلتین، واألمــــر  ــــة ب ــــد ، والمنزل ــــد ، والعــــدل ، والوعــــد والوعی الخمــــسة وهــــي التوحی

الملـــل : یراجـــع.  هـــذه األصـــول فهـــو معتزلـــي بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــإذا جمـــع

عبـــد القـــاهر البغـــدادي، ، ل الفـــرق بـــین الفـــرق ، ومـــا بعـــدها ١/٤٣/ والنحـــل للـــشهرستاني 

  . وما بعدها١٢٤محمد أبو زهرة، صل تاریخ المذاهب اإلسالمیة ، ٢١، ٢٠ص

، المحــــصول ١/٨٢، البرهــــان ١/٨٠، اإلحكــــام لآلمــــدي ١/٣٨٧البحــــر المحــــیط : یراجــــع )٢(

عـواد المعتـق، : المعتزلة وأصـولهم الخمـسة تـألیف، ٩١، شرح تنقیح الفصول ص١/١٢٤

  .١٦٣ص

  .٨/٤٣٤، ومجموع الفتاوى ١٦٧المعتزلة وأصولهم الخمسة ص: یراجع )٣(



       
 

 

 

٤٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ٕ ذهب إلى عدم اشتراط كون اآلمر آمرا باإلرادة، والیه ذهب جمهـور :القول األول ً

  )١( .العلماء، ونسب إلى األئمة األربعة

 بــذبح ولــده، -علیــه الــسالم- أمـر إبــراهیم -حانه ســب- بــأن اهللا:واسـتدلوا علــى ذلــك

ولم یرد منه، وأمر إبلیس بالسجود، ولم یرده منه، إذ لو أراده لوقع، فـإن اهللا فعـال 

  ).٢(لما یرید

ٕ ذهــب إلــى اشــتراط كــون اآلمــر آمــرا بــاإلرادة، والیــه ذهــب جمهــور :القــول الثــاني ً

  )٣(.المعتزلة

فعـــل بـــشرط إرادة إحـــداث الـــصیغة، بـــأن األمـــر هـــو صـــیغة ا: واســـتدلوا علـــى ذلـــك

ٕوارادة الداللــة بهــا علــى األمــر، وارادة اآلمــر االمتثــال مــن المــأمور بفعــل المــأمور  ٕ
  )٤(.به

ًلمـــا لـــم یـــشترط كـــون اآلمـــر مریـــدا لوقـــوع مـــا أمـــر بـــه جـــاز عنـــدهم : فـــالرأي األول

  .التكلیف بما ال یطاق

  .ف بما ال یطاق لما اشترطوا ذلك استحال عندهم التكلی:أما الرأي الثاني

   بقدرة العبد؟م األفعال االختیاریة للعباد هل تقع بقدرة اهللا أ:السبب الثالث

إلـى أن أفعـال الخلـق :اختلفت الفرق في أفعال العباد االختیاریة، فمنهم من ذهـب 

، وكلهــــا اضــــطراریة، كحركــــات المــــرتعش، والعــــروق النابــــضة، -تعــــالى–كلهــــا هللا 

  )٥(.ٕلخلق مجاز، والیه ذهب الجبریةٕوحركات األشجار، واضافتها ل

                                         
، روضــــــة النــــــاظر وجنــــــة المنــــــاظر ١/٣٨٨، البحــــــر المحــــــیط ١/٢٤المحــــــصول : یراجــــــع) ١(

، ١/٢٠٤، البرهـان ١/٤١٥ى ، المستصف٥٤، المسودة ص٢/١٢، نهایة السول ٢/٦٠١

  .٨/١٣١مجموع فتاوى ابن تیمیة 

  .١٥٩سالسل الذهب ، ٦٠٢ -٢/٦٠١روضة الناظر وجنة المناظر : یراجع) ٢(

  .١/٥٠، المعتمد ١/٢٤المحصول للرازي: یراجع) ٣(

  .٢/٣٥٩شرح مختصر الروضة : یراجع) ٤(

 الجهمیـــة الكالمیـــة مؤســس فرقـــة،أســسها جهـــم بـــن صــفوان أبـــو محـــرز الراســـبي :الجبریـــة (٥) 

 وصــــفاته ولهــــذا یــــسمون بالمعطلــــة، ویقولــــون -تعــــالى- المبتدعــــة، ینكــــرون أســــماء اهللا

ـــة، ولهـــم بـــدع  ـــة أخـــرى كـــالقول بخلـــق =بـــالجبر ولهـــذا یـــسمون بالجبری وشـــناعات اعتقادی

  = القـــرآن، أخـــذ بدعتـــه عـــن الجعـــد بـــن درهـــم الـــذي أخـــذها عـــن أبـــان بـــن ســـمعان عـــن 



       
 

 

 

٤٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ٕ، وانمـا العبـاد تعالي- إلى أن أفعال العباد لیست مخلوقة هللا:     ومنهم من ذهب
ٕهـــم الخــــالقون لهـــا، ولهــــم إرادة وقـــدرة مــــستقلة عـــن إرادة اهللا وقدرتــــه، والیـــه ذهــــب 

  )١(.المعتزلة

االختیاریـة  فـإن التكلیـف بمـا ال یطـاق مبنـي علـى إثبـات األفعـال :     وعلى هـذا

ًللعبــد واســتحالتها لــه، فمــن أحالهــا كــان القــول بوقــوع التكلیــف بمــا ال یطــاق الزمــا 

ًفـإن أثبتهـا بنـاء علـى أنـه موجـد لهـا، وان كـان قـائال بالتحـسین ، علیه، ومن أثبتهـا ٕ ً
  . علیهً كان القول باستحالة التكلیف بما ال یطاق الزماینوالتقبیح العقلی

ً   وان أثبتهــا بنــاء علــى  أن هــذه األفعــال مكتــسبة لــه ال أنهــا مخلوقــة لــه فــإن كــان ٕ

ٕیقول بالتحسین والتقبیح لزمه القول باستحالة التكلیف بما ال یطاق، واال فجاز أن 
الفقهـاء، وجـاز أن یقـول بإمكانـه كمـا ذهـب  بعـضإلیـه  یقول باستحالته كمـا ذهـب

  )٢(.إلیه جمهور أهل السنة

  

  )٣(.ة على الفعل أو هي مقارنة لهالقدرة هل هي متقدم: السبب الرابع

اختلفت المذاهب في االستطاعة والقـدرة الحاصـلة مـن العبـد هـل هـي مـع فعلـه أو 

  :قبله إلى قولین

 ذهبـــوا إلـــى أنهـــا مقارنـــة للفعـــل، وجعلـــوا القـــدرة ال تـــصلح إال لفعـــل :القـــول األول

  .ٕواحد، والیه ذهب أكثر األشاعرة، ولذلك أجازوا التكلیف بما ال یطاق

                                                                                                  
سـیر أعـالم : ه، یراجـع١٢٨ سـنة ًلیهـودي، مـات مقتـوالأخـت لبیـد الـساحر ا طالوت بـن=

 فــي ، الفــصل١/١٩٩للــشهرستاني، الملــل والنحــل ١/٤٢٦، میــزان االعتــدال ٦/٢٦النــبالء

الفـرق بـین ،٣٥١ -٢/٢٤٩، الخطـط للمقریـزي ٤/٢٠٤ الملل واألهواء والنحـل البـن حـزم

  .١/١٩٩الفرق للبغدادي 

، والفـرق بــین الفــرق ١٠٦أهــل الملـة البــن رشــد صمقدمــة منـاهج األدلــة فــي عقائـد : یراجـع) ١(

  .٣٣٦، شرح األصول الخمسة ص١/١٨٧، والملل والنحل ١٩٩ص

  .١٠٣٦، ٣/١٠٣٥نهایة الوصول : یراجع) ٢(

فلتعلقهـا :أمـا المتكلمـون ،وعلم أصول الفقه ،هذه المسألة تكلم فیها أهل العلمین علم الكالم )(٣

فلتعلقهـا بأحكـام التكلیـف ومـا یـصح األمـر :صـولیون ٕواما األ،بأحكام القدر وخلق األفعال 

  . ١٦١سالسل الذهب  ص: یراجع٠إال به وما ال یصح 



       
 

 

 

٤٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 ذهبوا إلى أن القدرة تكون قبل الفعل متقدمة علیـه، وأن االسـتطاعة :القول الثاني

ٕال تكـــــون صـــــالحة إال للـــــضدین، وال تقـــــارن الفعـــــل أبـــــدا، والیـــــه ذهـــــب المعتزلـــــة  ً

  )١(.والشیعة

  .ولذلك منعوا التكلیف بما ال یطاق

  :ولعل المراد في ذلك أن القدرة تطلق ویراد منها أحد أمرین

ٕالفعل والترك، وان شئت قلـت كـون الفاعـل فـي ذاتـه بحیـث إن شـاء  صحة :األول
ٕفعــل وان لــم یــشأ لــم یفعــل، فلــو أریــد مــن القــدرة هــذا المعنــى فــال شــك أنهــا مقدمــة 

  .ًعلى الفعل فطرة ووجدانا

ــاني  مــا یكــون الفعــل معــه ضــروري الوجــود باجتمــاع جمیــع مــا یتوقــف وجــود :الث

ال ینفك المعلـول عنهـا، فالقـدرة بهـذا المعنـى الفعل علیه، وتحقق العلة التامة التي 

ٕمقارنة للفعل لیست مقدمة علیه تقدیما زمانیا، وان كانت متقدمة رتبة ً ً.)٢(  

 حـال زمـان الفعـل ً ذهب أصحابنا إلى أن المأمور إنما یـصیر مـأمورا:(قال الرازي

  بــهًوقبــل ذلــك فــال أمــر بــل هــو إعــالم لــه بأنــه فــي الزمــان الثــاني سیــصیر مــأمورا

 أنـه لـو امتنـع : لنـا، بالفعـل قبـل وقـوع الفعـلً إنه إنما یكون مـأمورا:وقالت المعتزلة

ألن فـي الزمـان األول ، ً مطلقـاً حال حدوث الفعل المتنع كونـه مـأموراًكونه مأمورا

 فــي ذلــك الزمــان أو ال یكــون فــإن ً بالفعــل لكــان الفعــل إمــا أن یكــون ممكنــاأمــرلــو 

ًوان لـم یكـن ممكنـا، بالفعـل حـال إمكـان وقوعــه ً فقـد صـار مــأموراًكـان ممكنـا  كــان ٕ

  )٣() بما ال قدرة له علیه وذلك عند الخصم محالًمأمورا

                                         
مجمـــوع ، ١٦١، سالســـل الـــذهب ص ١/١٩٢، كـــشف األســـرار١/٨٦المستـــصفى : یراجـــع) ١(

  .١/٧٥، تخریج العقیدة الطحاویة ٣٧٢، ٨/٣٧١فتاوى ابن تیمیة 

-١/٣١١لـسنة والعقـل للـشیخ حـسن محمـد العـاملي اإللهیـات علـى هـدي الكتـاب وا: یراجع) ٢(

٣١٤.  

  .٢١٧ /٢المحصول: یراجع) (٣



       
 

 

 

٤٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  المطلب الثاني

   القول الراجح

 أن التكلیـف -واهللا اعلـم-من خالل األقوال الـسابقة وأدلـة كـل منهـا یتـرجح لـي    

وجوازه ال ًع شــرعا،ً عقــال وغیــر واقــٌبمــا ال یطــاق فــي المــسائل المختلــف فیهــا جــائز

 وهو ما ذهب إلیه )١(.للطلب بل قد یكون للتعجیز أو إلظهار القدرة أو غیر ذلك

  :بعض  العلماء من المذهبین، وذلك لما یلي

ُ وهــو المكلــف فاعــل باالختیــار ومــن ثــم یجــوز لــه أن ی-تعــالي- أن اهللا:ًأوال َِّ كلــف ُ

ء بــل إنــه مــن األفعــال  ال یجــب علیــه شــي-تعــالى–عبــاده بمــا یــشاء ألنــه ســبحانه 

ُوأن لـه " كما قال الغزالي في بیانها -تعالى–الجائزة في حقه  َ َتعـالى–ّ َ َ تكلیـف مـا -َ
ِ ْ َ

َال یطــاق ُ  مراعــاة الــصالح واألصــلح -تعــالى–خالفــا للمعتزلــة الــذین أوجبــوا علیــه " َ

  )٢(."لعباده

ستلزم الظلـم  أن القول بـأن تكلیـف العبـاد مـا ال یطیقـون ممـا ینـافي العـدل ویـ:ًثانیا

ألن الظلم یكون في التصرف في ملك الغیر، والمكلفون هـم عبـاد اهللا ،قول باطل 

ْ ال یسَأل عما یفعل وهم "وخلقه والكون كله ملكه سبحانه یتصرف فیه كیف یشاء  ُ َ ُ َُ ْ َ َ َُّ ْ َ

َیسَألون  ُ ْ ُ".)٣(  

ِوال یروعنك تفسیر وجوب فعل اهللا : "قال اآلمدي    َْ َتعالى–ََ َ ُّوم الظلم والعبث ُُِ بلز-َ

ِعلیه بفرض عدمه، كما في الثواب على الطاعة وایـالم الحیـوان البـريء فـإن ذلـك  ِ َِ َِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ٕ ََّ َّ
َ َ ْ ْ

                                         
  ٢/١١٣البحر المحیط : یراجع . المختار امتناع التكلیف بالمحالبأنبن دقیق العید ا ذكر )(١

والمختار استحالة التكلیف بالمحـال ال لقبحـه وال لمفـسدة تنـشأ :(ًواختار ذلك الغزالي أیضا فقال 

ُكونـوا (: صیغته، إذ یجوز أن ترد صیغته ولكن للتعجیز ال للطلب، كقوله تعـالىعنه وال ل ُ

ًحجـــــارة َأو حدیـــــدا ِ ِ
َ َْ ً َكونـــــوا قـــــردة خاســـــئین(: ، وكقولـــــه] ٥٠: اإلســـــراء [)َ

ِ ِ َِ ً َ َ ُ أو ] ٦٥: البقـــــرة [)ُ

ُكن فیكون(: إلظهار القدرة، كقوله تعالى ُ ََُ ال بمعنى أنه طلب من المعدوم ] ١١٧: البقرة [)ْ

ن یكـــون بنفــــسه ولكــــن یمتنـــع لمعنــــاه، إذ معنــــى التكلیـــف طلــــب مــــا فیـــه كلفــــة، والطلــــب أ

ـــوب ینبغـــي أن یكـــون مفهومـــا للمكلـــف باالتفـــاق ـــك المطل ـــستدعي مطلوبـــا وذل : یراجـــع.) ی

 ١/٧٠المستصفي 

  .١٤٦قواعد العقائد ص: یراجع )٢(

  .٢٣اآلیة  سورة األنبیاء) ٣(



       
 

 

 

٤٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

َیــستدعى بیــان قبولیتــه، ألن یتــصف بــالظلم والعبــث وكــل مــا یوجــب لــه فــي ذاتــه  َِ ِ
ُ ُ َ َََ

َّ َ ِ

ُّ وذلك مما ال سبیل إلیه، بل الظلم وكل صفًنقصا ِ ِ َِْ َِ ِ َ َ َّ َ َِة منقـصة مـسلوبة عنـه المتنـاع َ ْ
ِ
ُ َ

َاتصافه بها، وذلك على نحو سلب الظلم والعبث عن الحیوانات والجمادات وغیـر  َ ََ ْ ََ َ َْ ُّ َ َِ َ
َذلــك مــن النباتــات، إذ الظلــم یتــصور ممــن یــصادف تــصرفه ملــك غیــره مــن غیــر  َ َُ َّ ِ َِّ َ ُّ ْ ِ َ

َِعلمه َأو مخالفة من هو داخل تحـت تـصرفه وحكمـه وذلـ َ َ ََ َ َُ َ َك كلـه منفـى عـن ُ ُ  البـاريَ

َتعالى َ َ")١(.  

ً أن التكلیـــف بمـــا ال یطـــاق قـــد وقـــع فعـــال فـــي الـــشرائع الـــسابقة بـــال خـــالف، :ًثالثـــا

ٕ واال لــزم عــن ذلــك وقــوع المحــال ،والشــك أن صــحة الوقــوع تــستلزم الجــواز العقلــي
  .وهو محال

ً أنه لیس من شـروط التكلیـف أن یكـون مقـدورا للمكلـف وال داخـال:ًارابع  فـي حقیقـة ً

إن هللا : "بل یكفي أن یقصده المكلف ویفهمـه ، قـال الغزالـي، التكلیف عند البعض

 إنكـار أن یكلف العباد ما یطیقونه وما ال یطیقونه، وذهب المعتزلـة إلـى -تعالى–

ذلك، ومعتقد أهل السنة أن التكلیف له حقیقة في نفسه وهو أنه كالم وله مـصدر 

ً كونــه متكلمــا، ولــه مــورد وهــو المكلــف وشــرطه أن وهــو المكلــف، وال شــرط فیــه إال

ًیكـــون فاهمـــا للكـــالم فـــال یـــسمى الكـــالم مـــع الجمـــاد والمجنـــون خطابـــا وال تكلیفـــا،  ً ً

ًوالتكلیف نوع خطاب وله متعلق وهـو المكلـف بـه وشـرطه أن یكـون مفهومـا فقـط، 

مـن ًوأما كونه ممكنا فلیس بـشرط لتحقیـق الكـالم فـإن التكلیـف كـالم، فـإذا صـدر م

  )٢(."ًیفهم مع من یفهم فیما یفهم وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكلیفا

 أن هـــذا القـــول یجمـــع بـــین أدلـــة القـــولین مـــع عـــدم الوقـــوع فیمـــا وقـــع فیـــه :ًخامـــسا

–المعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة في وجوب فعل الصالح واألصلح على اهللا 

ذلك قـولهم بالعـدل اإللهـي بحـسب ، والقول بالتحسین والتقبیح العقلیـین، وكـ-تعالى

  .مفهومهم 

  

                                         
  .٢٤٥، ٢٤٤غایة المرام في علم الكالم ص:یراجع )١(

  .٩٧االقتصاد في االعتقاد ص:یراجع )٢(



       
 

 

 

٤٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

   ثالثالمطلب ال

  نوع الخالف 

 اتفق كثیر من العلماء على أن الخـالف فـي مـسألة التكلیـف بمـا ال یطـاق ال     

ٌوان كـان لـه أثـر، الخـالف لفظـيإن فوعلیه ینبني علیه خالف في الفروع الفقهیة، ٕ 

  . أصولیة وكالمیةَفي مسائل

والخـالف علـى هـذا لفظـي، وعلـى قـول المعتزلـة : ل ابن برهـانقا( : قال الزركشي

إذا قلنــا بــالجواز فــاختلفوا، فمــنهم مــن منــع تــسمیته ": الــوجیز " معنــوي، وقــال فــي 

ً والیه مال األستاذ، واألكثرون من أصحابنا على تسمیته تكلیفاًتكلیفا ٕ.)(١(  

 یطاق، وهل هو والخالف بین العلماء والطوائف قائم حول تحدید المقصود بما ال

  الممتنع عادة؟ أو المستحیل كالجمع بین الضدین وكتكلیف الكافر وهو ال یؤمن؟

  .وهذا الخالف ناتج عن عدم التفرقة بین أمرین متعلقین بالنزاع في هذه المسألة

 .ما یرجع إلى العقل المأمور به، وهذا فیما یتعلق بالقضاء والقدر-١

 .، وهذا فیما یتعلق بمسائل األمر والنهيما یرجع إلى جواز األمر بالشيء-٢

 قیــاس بعــضهم أمــر :والــذین خلطــوا بــین هــذین القــسمین وقعــوا فــي المحــذور، مثــل

 أنـه ال یفعـل علـى مـسألة العـاجز -تعـالى– للكافر باإلیمان مع علمه -تعالي-اهللا

ًالـــذي لـــو أراد الفعـــل لـــم یقـــدر علیـــه، وجعلهـــم القـــسمین قـــسما واحـــدا، وأنهمـــا مـــن  ً

  .لیف بما ال یطاق، فهذا جمع مخالف لما یعلم باالضطرار من الفرق بینهماالتك

 أن إطالق القول بتكلیـف مـا ال یطـاق مـن البـدع )٢(ویرى شیخ اإلسالم ابن تیمیة

  ).٣"(الحادثة في اإلسالم

                                         
  .٢/١١٤البحر المحیط :یراجع  )(١

 الدمـشقي الحرانيأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا النمیرى هو : ابن تیمیة )(٢

 ولـد فـى حـران وتحـول بـه أبـوه اإلسـالم شـیخ اإلمـام الدین تیمیـة تقي العباسي أبو الحنبلي

 فـى ًغ واشتهر وطلب إلى مصر فقصدها ثم عاد إلـى دمـشق ومـات معـتقال دمشق فنبإلى

تــوفى )  ســنةآلومنهــاج ) (وكتــاب اإلیمــان) (الفتــاوى( منهــا ًقلعتهــا ولــه مؤلفــات كثیــرة جــدا

 ٠  ١/٨٨واألعالم ،١٦/٢١٨سیر أعالم النبالء:یراجع . ه٧٢٨سنة 

 .١/٣٧٥ارن، ، المهذب في أصول الفقه المق١/٣٨٩البحر المحیط : یراجع) ٣(



       
 

 

 

٤٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ًوأمــا وقوعــه فــي الــشریعة وجــوازه شــرعا فقــد اتفــق حملــة الــشریعة : "قــال ابــن تیمیــة

 انعقــاد اإلجمــاع علــى ذلــك حكــيبواقــع فــي الــشریعة، وقــد علــى أن مثــل هــذا لــیس 

  ).١"(غیر واحد

  

  

ولم یوجد تكلیف ما ال یطاق، في مسألة من مسائل الفـروع وال  :()٢(وقال الطوفي

األصــــــول إال مــــــسألة خلــــــق األفعــــــال، وهــــــي مــــــن التــــــصرف األول، ال مــــــن هــــــذا 

 ألنــه كاآللــة، أن ال یكلــف المكــره،: وهــذا هــو العــدل الظــاهر، فمقتــضاه. التــصرف

ٌ وال تـــزر وازرة (:-ســـبحانه وتعـــالى-والحامــل لـــه علـــى الفعـــل غیـــره، وقــد قـــال اهللا  َ ُِ َِ ََ َ

َوزر ُأخرى َْ ْ ِ)(٤( )٣.(  

 

                                         
  ٨/٣٠١مجموع فتاوى ابن تیمیة : یراجع) ١(

  

ّعبــد القــوي بــن عبــد الكــریم القرافــي الحنبلــي نجــم الــدین الرافــضي :هــو ّنجــم الــدین الطــوفي )(٢ ّ ّ
ِ ِ
َ َْ ْ ْ ْ ََْ ِ َ

ْحنبلـــي رافـــضي ظـــاهري لـــه مـــصنف فـــي أصـــول الفقـــه ونظـــم كثیـــر وعـــزر علـــى الـــرفض  َّ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ َ َ

ِبالقاهرة َِ
ِ َ ِّوتوفي  ْ ُ َسـنة سـت عـشرة وسـبعماَ َ ّ ِة وكانـت وفاتـه ببلـد الخلیـل ئِ َ ْ ََِ َ َ ََ َعلیـه الـسالم-َ َّ ِ َْ َ قـال -َ َ

َِالـــصفدي ًكــــان فقیهــــا: َّ َِ َ ً شــــاعرا أدیبـــاَ ً
ِ ً، فاضــــالَ ً قیمــــا بــــالنحو واللغـــة والتــــاریخ، مــــشاركاَ ِ فــــي ً

َاألصول،َ نفي إلى قوص، وله من التـصانیف َِ ُ ُ ُمختـصر الروضـة فـي األصـ: ْ ُ ْ ِ
َ ْ َُّ َ ول، شـرحها، ْ

ـــة َمختـــصر الترمـــذي، شـــرح المقامـــات، شـــرح األربعـــین النووی ْ َْ ْ ّ
ِ ِ ِّ َ ْ ـــوافي بالوفیـــاتا :   یراجـــعُ  ل

  .١/٥٩٩  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة١٩/٤٣

  .١٦٤:سورة األنعام اآلیة )  (٣

  .١/٢٠١شرح مختصر الروضة : یراجع) ٤(



       
 

 

 

٤٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  

  

  المبحث الرابع

  ي التكلیف بما ال یطاقاألحكام الشرعیة المترتبة عل

  

م      جاءت الشریعة اإلسـالمیة لرعایـة مـصالح العبـاد فـي الـدنیا واآلخـرة، وكلفـته

فــال یمكــن أن یــأتي الــشرع لرحمــة ،بتكــالیف شــرعیة فــي حــدود طــاقتهم رحمــة بهــم

ًالعباد وفي الوقت نفسه یكون منهكا ومهلكا للعباد في تشریعاته ً.  

 عامــل -تعـالى–    ومـن خـالل االســتقراء والتتبـع للتـشریع اإلســالمي نجـد أن اهللا 

  .العباد بواسع رحمته، فلم یكلفهم بما ال یطیقون

  

 كثیــرة اء علــى امتنــاع التكلیــف بمــا ال یطــاق وجــوازه ترتبــت أحكــام شــرعیة وبنــ   

عـــدم و،كامتنـــاع تكلیـــف الغافـــل والـــسكران وعـــدم تكلیـــف مـــن ال یـــتمكن مـــن الفعـــل 

 الكالم في هـذا المبحـث یمقسبت  قمتولقد، وغیرها كثیرالتكلیف مع العجز الحسي

  :إلي أربعة مطالب

  

 .لغافلتكلیف اامتناع :المطلب األول      

 .تكلیف السكران امتناع: المطلب الثاني     

  . من ال یتمكن من الفعل عليتكلیفال : المطلب الثالث     

 )(١.العجز الحسي مع التكلیف  عدم: المطلب الرابع     

  

  . المناسبالتفصیل ب  وسوف أتناول فیما یلي كل مسألة

                                         
 مجلـة كلیـة العلـوم )بـدون رقـم( صلـدین الـسبعاوي،نجـم ا/ التكلیـف بالمحـال للـدكتور:یراجع )(١

  . اإلسالمیة، كلیة اإلمام األعظم، نینوى



       
 

 

 

٤٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  المطلب األول

  )١(تكلیف الغافل امتناع 

ئلون بجــواز التكلیــف بمــا ال یطــاق علــى أنــه یــشترط فــي المــأمور أن     اتفــق القــا

ًیكون عاقال یفهم الخطاب أو یتمكن من فهمه، ألن األمر بالشيء یتضمن إعالم 

  .المأمور بأن اآلمر طالب للمأمور به منه، سواء أمكن حصوله منه أو لم یمكن

ئز للــــنص   وعلـــى هـــذا ذهــــب جمهـــور العلمــــاء إلـــى أن تكلیــــف الغافـــل غیــــر جـــا

  .والمعقول

َ تجاوز الله عن ُأمتي الخطَأ، والنـسیان، ومـا : "--فقول النبي   :أما النص    َ َ ََ َ َ ُ َْ ِّ َ َْ َِ َّ ْ َّ َ
ِاستكرهوا علیه  َْ َ ُ ِ ْ ُ   .فالغافل غیر عامد وال قاصد للفعل، فال تكلیف علیه).٢"(ْ

  :وأما الدلیل من المعقول فمن وجوه    

شروط بـالعلم بـه، إذ لـو لـم یكـن كـذلك لمـا أمكننــا  أن فعـل الـشيء مـ:الوجـه األول

ٕ عالمـا، واذا ثبـت هـذا -تعـالى–االستدالل باألحكام علـى كـون اهللا  حـصل األمـر وً

  )٤() ٣(. بما ال یطاقًكان ذلك تكلیفا ،بالفعل حال عدم العلم به 

                                         
ًالغافــل اســم فاعــل مــن غفــل یغفــل غفلــة، والغفلــة) ١( ُ َُ هــي انــصراف العقــل والــذهن عــن تــذكر : ََ

شــيء بقــصد أو بغیــر قــصد، وأكثــر اســتعماله فــي القــرآن فیمــا كــان عــن قــصد بــإعراض 

نها ما كان عن قصد وهو مناط التكلیف والمؤاخذة، فأمـا الغفلـة عـن وتشاغل، والمذموم م

: یراجـع. غیر قصد فال مؤاخذة علیهـا، وهـي المقـصودة فـي هـذه المـسألة عنـد األصـولیین

  .١٠/١٠٧التحریر والتنویر البن عاشور 

             تعلیـق محمـد  .                    طـالق المكـره والناسـي–    بـاب -–                 أبـي ذر الغفـاري  ن                أخرجه ابن ماجـه عـ )٢ (

    حكم   ،  .                                          إسناده ضعیف التفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي  :                     بد الباقي في الزوائد      فؤاد ع

–ً    ًیـضا  أ                                 و الطحـاوي فـي شـرح معـاني اآلثـار عنـه  ، )    ٢٠٤٣ (     رقـم   ٦٥٩ / ١     صحیح  :       األلباني

    فـضل -   بـاب–  ً                           ً وابن حبان في صحیحه عنـه أیـضا ، )    ٤٦٤٩ (     رقم  ٩٥ / ٣           طالق المكره -   باب

                                 البخاري، رجاله ثقات رجال الشیخین                     إسناده صحیح على شرط  :                 قیل في التعلیق –     األمة 

ٍوالحاكم عن ابن عباس  ،   )    ٧٢١٩ (     رقم   ٢٠٢ /  ١٦  .                                 غیر بشر بن بكر، فمن رجال البخاري َّ َ َِ ِْ                    ٍ َّ َ َِ ِْ
َرضي الله عنهما - ُ َْ َ ُ

َّ ِ
َ               َ ُ َْ َ ُ

َّ ِ
ْهذا حدیث صحیح على شرط الـشیخین، ولـم    :    وقال ،      الطالق -    كتاب–َ َ َ ََ ِ ْ ْ ٌَ َّ ِ ِ ِ

ْ َ َ ََ ٌ َ                                   ْ َ َ ََ ِ ْ ْ ٌَ َّ ِ ِ ِ
ْ َ َ ََ ٌ َ

ُیخرجاه  َ ُِّ َ       ُ َ ُِّ    )    ٢٨٠١ (     رقم   ٢١٦ / ٢َ

    ٢٦١ / ٢                          یل ذكره الرازي في المحصول         هذا الدل )(٣

                                                            تكلیـــف الغافـــل لـــیس مـــن قبیـــل التكلیـــف بالمحـــال بـــل مـــن قبیـــل التكلیـــف  و   :(               قـــال القرافـــي  )٤ (

  ،    ٤٣٩ / ٢        المحصول   :      یراجع و  ،    ١٧٨ / ١                            أنوار البروق في أنواء الفروق  =          الفروق   .)      المحال

  .١/٦٥، إرشاد الفحول    ١٥٧ / ١                      اإلبهاج في شرح المنهاج 



       
 

 

 

٤٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 أن تكلیف الغافل فیه مضادة العقل وفهم الخطاب، ألننا ننظر إلى :الوجه الثاني

ٕصل، وهو شـرط صـحة التكلیـف، فالنـائم عقلـه مغطـى، وال یفهـم الخطـاب، واذا األ
ــــى الحكــــم  ــــى شــــرطان أو أحــــدهما انتف ــــه انتفــــاء ،انتف ــــشرط یلــــزم عن ــــاء ال ألن انتف

ًالمشروط وجودا وعدما ً.)١(                    

 أن مقتـــضى التكلیـــف اإلتیـــان بالمـــأمور بـــه علـــى وجـــه االمتثـــال :الوجـــه الثالـــث 

ِّك الیتـصور إال إذا علــم المكلـف أن المكلــف أمـره بــه، والغافـل ال یعلــم لآلمـر، وذلــ َّ

  .)٢(ذلك، فال یمكنه اإلتیان بالمأمور به على جهة االمتثال

 علـى جـواز التكلیـف بمـا ً إلى أنه یجوز تكلیف الغافل بناء:وذهب فریق آخر    

  .ال یطاق كحمل الواحد الصخرة العظیمة

ًلیفــه باإلتیـان بالفعـل امتثــاال هـو تكلیــف بمـا ال یطــاق، بـأن تك: واسـتدلوا علـى ذلــك

  .والتكلیف بما ال یطاق جائز

ًأن الغافــل لــو أتلــف شــیئا وهــو فــي حالــة الغفلــة وجــب علیــه الــضمان، : ًوأیــضا   

  .ودفع القیمة، والوجوب من األحكام التكلیفیة، وهذا دلیل على تكلیفه

یــف بمــا ال یطــاق لألدلــة الــسابقة،  ال نــسلم لكــم جــواز التكلبأنــا: وأجیــب عــن ذلــك

ًوألن األمر استدعاء وطلب، والطلب یستدعي مطلوبا، وینبغي أن یكون مفهوما ً.  

أمــا إلزامــه بــدفع قیمــة المتلــف فإنــه مــن بــاب الحكــم الوضــعي، ألنــه مــن قبیــل ربــط 

  )٣(.األحكام بأسبابها

ف فــي وعلــى هــذا فــإن االخــتالف فــي التكلیــف بمــا ال یطــاق ینــتج عنــه الخــال   

 وهـو تكلیف الغافل، فمن منع التكلیف بمـا ال یطـاق یلـزم عنـه عـدم تكلیـف الغافـل

، ومـن جـوزه الراجح الستداللهم بالنص وألن في تكلیفه منافاة للعقل وفهم الخطاب

  .كاألشعري فله قوالن

والخــالف ینبنــي علــى التكلیــف بالمحــال، : "قــال الزركــشي فــي سالســل الــذهب   

 والساهي إلـى آخـره، ینبنـي علـى التكلیـف بالمحـال، فمـن أحالـه یعني تكلیف النائم

                                         
  .١/٤٤٢محیط البحر ال: یراجع  ) ١ (

  .١/١٠٦٥ٕ، وارشاد الفحول ١/١٥٧اإلبهاج شرح المنهاج : یراجع) ٢(

  .٣٣٩، ١/٣٣٨المهذب في علم أصول الفقه المقارن : یراجع) ٣(



       
 

 

 

٤٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ًمنــع تكلیــف الغافــل، ومــن جــوزه اختلــف قولــه فیــه، فمــنهم مــن جــوزه طــردا لحقیقــة 

  )١"(البناء، ومنهم من منعه وهو المختار

  

  المطلب الثاني

   تكلیف السكرانامتناع

كمن تناول البنج للتداوي       اتفق الفقهاء على أن السكر إذا كان بطریق مباح 

  . فإنه یمتنع تكلیفه وال یوجه إلیه الخطابًوالجراحة، أو شرب الخمر مكرها

    واتفقوا على أن السكر إذا كان فـي أول مبادئـه، ولـم یغلـب علـى العقـل بحیـث 

  )٢(.یمیز المتناول له بین األشیاء فإنه ال یمنع من التكلیف وتوجیه الخطاب

ًلیف السكران سكرا طافحا وذهب جمیع عقله     واختلفوا في تك   : إلى مذهبین،ً

ٕ أنــه غیــر مكلــف مطلقــا وال یوجــه إلیــه الخطــاب، والیــه ذهــب :     المــذهب األول ً

  )٣(.جمهور العلماء، كالجویني والغزالي واآلمدي والطوفي وغیرهم

ــاني ٕوالیــه ، أنــه مكلــف ومخاطــب وتــصح منــه جمیــع التــصرفات :    المــذهب الث

  )٤(. الحنفیة وبعض الشافعیةذهب بعض

  :وقد استدل جمهور العلماء بأدلة منها       

لــب منــه ُ أن الــسكران حــال ســكره ال یفهــم الخطــاب وال یعلــم بــه، فلــو ط:ً     أوال

  ).٥(ًاالمتثال وهو في هذه الحالة یكون تكلیفا بما ال یطاق، وهذا ال یصح

                                         
، وشـرحه ١/٩وكذلك مختصر التحریـر ، ١٦٢,١٦١سالسل الذهب للزركشي ص :یراجع ) ١(

   .١/٣٠للشیخ الحازمي 

 

  .١/٢٢٥ناظر وجنة المناظر ، روضة ال١/١٥٧اإلبهاج : یراجع) ٢(

، ومذكرة الشنقیطي ١/٨١، والبرهان ١/٦٨، والمستصفى ١/١٣٠اإلحكام لآلمدي : یراجع) ٣(

  .١/٢٢٥، وروضة الناظر ١/١٨٨، وشرح مختصر الروضة ١/٨٥، المنخول ٣٧ص

، ١/٣٩٠، شـــرح التلـــویح ٤/٤٩٠، كـــشف األســـرار ١/٥٠٦شـــرح الكوكـــب المنیـــر : یراجـــع )٤(

  .١/٢٤٥، البحر المحیط ٥/٢٥٣، األم للشافعي ١/٩٤قواطع األدلة 

  .١/٣٤٠، المهذب في أصول الفقه ١/٩١البرهان : یراجع) ٥(



       
 

 

 

٤٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ـــا ـــه فیمتنـــع تكلی:ً    ثانی ـــسكران زائـــل عقل ـــى المجنـــون والطفـــل  أن ال ًفـــه قیاســـا عل

وكذلك تكلیف السكران الذي ال یعقل محـال : "الصغیر الذي ال یعقل، قال الغزالي

ًكتكلیف الساهي والمجنون والذي یسمع وال یفهم، بل السكران أسوأ حاال من النائم 

  ).١"(ًالذي یمكن تنبیهه، ومن المجنون الذي یفهم كثیرا من الكالم

 لطوائـــف مـــن الفقهـــاء ً الـــسكران یمتنـــع تكلیفـــه خالفـــا:(لبرهـــانقـــال الجـــویني فـــي ا

 إلیه غیر ممكـن ًوالدلیل على امتناع تكلیفه استحالة فهم الخطاب واالمتثال قصدا

دون فهم الخطاب فإن تمسك الفقهـاء بمـا یـصح مـن أقـوال للـسكران ومـا ینـزل فیـه 

 اســتحالة فیــه مــن أحوالــه منزلــة الــصاحي فحكــم الــشرع بالــصحة والفــساد متبــع وال

  )٢)(.ٕوانما االستحالة في توجیه الخطاب على من ال یفهم الخطاب

 ال یكلـف الـسكران ألن شـرط الخطـاب فهمـه وهـو مـضمن بـه :(قال في المنخـولو

   )٣()ران ال یفهم فإن قیل له افهم كان تكلیف ما ال یطاقكوالس

  

  :واستدل األحناف والشافعیة على تكلیفه بأدلة منها

َّ یـا َأیهـا الـذین آمنـوا ال تقربـوا الـصالة وَأنـتم سـكارى حتـى : " قوله تعـالى:ً     أوال َ ُ ََ ْ َ ََ ُ ُ َْ ََ َ ََّ ْ ُ َ َ
ِ َّ ُّ

َتعلموا ما تقولـون  ُ َُ ََ ُ
َّ
 وجـه الخطـاب للـسكران فـي حـال -سـبحانه وتعـالى-، فـاهللا )٤"(َ

  )٥(.وأنه ال ینافي الخطاب،سكره، فدل ذلك على صحة توجیه الخطاب إلیه 

  :ذلك بأن اآلیة لها تأویالنوأجیب عن 

 أنهــا خطــاب للمنتــشي الــذي ظهــر فیــه مبــادئ النــشاط والطــرب ولــم یــزل :أحــدهما

  .عقله بالكلیة، فهذا نوع ال یمنع التكلیف

 أن هـــذه اآلیـــة ورد الخطــاب بهـــا فــي ابتـــداء اإلســـالم قبــل تحـــریم الخمـــر، :الثــاني

  )٦(.ب في وقت الصالةولیس المراد المنع من الصالة، بل المنع من إفراط الشر

                                         
  .١/٦٨المستصفى : یراجع) ١(

  .١/١٦البرهان : یراجع) (٢

  .٨٥المنخول : یراجع) (٣

  .٤٣سورة النساء اآلیة ) ٤(

  .١/٩٥قواطع األدلة : یراجع) ٥(

 . ١/٦٨المستصفى : یراجع) ٦(



       
 

 

 

٤٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ً أن السكران لو أتلف شیئا وجب علیـه دفـع القیمـة، ولـو زنـا أو قـذف وجـب :ً ثانیا

ٕعلیــه الحــد، ولــو طلــق وقــع طالقــه، فــدلت هــذه األمــور علــى أنــه مكلــف وان زال 
  )١(.عقله بالسكر

بأن إلزامه بذلك من باب الحكـم الوضـعي ال التكلیفـي، فهـو مـن : وأجیب عن ذلك

قبیــل ربــط األحكــام بأســبابها، كمــا ربــط وجــوب الــصوم بــشهر رمــضان، فــال یكــون 

  )٢(.في ذلك داللة على تكلیف السكران

أن الخـــالف بـــین األصـــولیین فـــي هـــذه المـــسألة مبنـــي علـــى :   ویظهـــر مـــن هـــذا

مــن ذهــب إلــى عــدم جــواز التكلیــف بمــا ال الخــالف فــي التكلیــف بمــا ال یطــاق، ف

  .یطاق منع تكلیف السكران، ومن ذهب إلى جواز التكلیف بما ال یطاق أجازه

ورجحـــــه ابـــــن ، األحنـــــاف والـــــشافعیةمـــــا ذهـــــب إلیـــــه هـــــو  -واهللا اعلـــــم–واألصـــــح 

ن الــــسكران متوجــــه علیــــه الخطــــاب ویجعــــل عقلــــه بمنزلــــة القــــائم أل ،)٣(الــــسمعاني

ً واذا جعلنــا عقلــه بمنزلــة القــائم شــرعا،علیــه مــن جهــة الــشرعبالــدالئل التــى قامــت  ٕ 

  )٤(.استقام خطابه وتكلیفه

                                         
  . ١/٩٥قواطع األدلة : یراجع) ١(

  .١/٦٦، إرشاد الفحول ١/٩١، البرهان ١/١٣٠اإلحكام لآلمدي : یراجع) ٢(

 منصور بن محمد بن عبد الجبار ابـن أحمـد المـروزي الـسمعاني التمیمـي :ابن السمعاني ) (٣

وهــي – مــن أهــل مــرو. مفــسر، مــن العلمــاء بالحــدیث: الحنفــي ثــم الــشافعي، أبــو المظفــر

ِمد َینــة حــسنة مبنیــة علــى نهــر وهــي مــن أشــهر مــدن خراســانَ ََ ُ ِ
َ َِّ ْ َ َ كــان مفتــي .  ووفــاةً، مولــدا-ََ

 له القواطـع فـي أصـول الفقـه، و المنهـاج ،خراسان، قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو

 ١٦٠ /٥ النجـــــوم الزاهـــــرة ،٢/١٩١مفتـــــاح الـــــسعادة : یراجـــــعألهـــــل الـــــسنة وغیـــــر ذلـــــك 

  ٣/١٩٨ب في تهذیب األنساب اللبا،٧/٣٠٤واألعالم ،

  ١/١١٧ قواطع األدلة في األصول: یراجع ٤)



       
 

 

 

٤٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  المطلب الثالث

   من ال یتمكن من الفعل عليتكلیفال 

بهــل یــصح التكلیــف بفعــل علــم اآلمــر انتفــاء شــرط :      یعبــر عــن هــذه المــسألة

  ؟ وقوع ذلك الفعل من المكلف عند وقته أو ال

  :ي هذه المسألة إلى فریقینواختلف األصولیون ف

  )١(.ٕ ذهب إلى صحته، والیه ذهب أكثر األصولیین:الفریق األول

  : واستدلوا على ذلك بأدلة منها

ــدلیل األول      لــو شــرط لــصحة التكلیــف العلــم للمكلــف بــالوجود للــشرط الــذي :ال

لیس بمقدور في وقت الفعل لم یعـص مكلـف بـالترك، وذلـك السـتلزام التـرك انتفـاء 

، -تعـالى–ادة الفعل، ألن الفعل المكلف به مشروط باإلرادة، وانتفاؤها معلوم له إر

 بانتفائهــا فــال معــصیة، ألنهــا مخالفــة التكلیــف، -تعــالى–فــال تكلیــف بــه لعلــم اهللا 

 انتفـاء العلـم بـالتكلیف -تعالى–والالزم باطل بالضرورة من الدین، ویلزم في غیره 

  )٢(.ًأبدا

 كلــف -ســبحانه وتعــالى-التكلیــف بــه یكــون لالبــتالء، فــاهللا  أن :الــدلیل الثــاني   

إبراهیم بذبح ولده مع علمه بأن إبراهیم لـن یـتمكن مـن ذبـح ولـده لحكمـة االبـتالء، 

ُإن هذا لهو البالء المبین  : "كما نص علیه قوله تعالى ِ ِ
ُ ْ ُْ َ َ َُ َ َ َ َّ)"٤( )٣(.  

زم علـى فعـل المـأمور  أن األمـة مجمعـة علـى أن المكلـف إذا عـ:الدلیل الثالـث   

 - تعــالى-ًبــه عنــد الــتمكن منــه، أو تــرك المنهــي عنــه فإنــه یكــون متقربــا إلــى اهللا

  )٥(.ٕبمجرده وان لم یتمكن منه

  )٦(. ذهب إلى عدم صحته، وهو مذهب إمام الحرمین والمعتزلة:الفریق الثاني

                                         
، روضــة النــاظر ١/٤٤٤بیــان المختــصر شــرح مختــصر ابـن الحاجــب لألصــبهاني : یراجـع) ١(

  .١/٢٠٥، اإلحكام لآلمدي ١/٢١٧، المستصفى ١/٥١وجنة المناظر 

  .٢/٣٦٥التقریر والتحبیر : یراجع) ٢(

 .١٠٦اآلیة :سورة الصافات) ٣(

  .١٢٣نشر البنود على مراقي السعود ص: یراجع) ٤(

  .١/٢٠٥، واإلحكام لآلمدي ٣/١١٥٤نهایة الوصول : یراجع) ٥(

  .١/١٩٠، المنخول ٣/١١٤٩، نهایة الوصول ١/٤٤٤بیان المختصر : یراجع) ٦(



       
 

 

 

٤٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 عــــالم -ســــبحانه -ألنــــه، محــــال -تعــــالى– أن الــــشرط فــــي أمــــره :الــــدلیل األول  

بعواقــب األمــور ومــا یكــون منهــا ومــا ال یكــون، فــإن كــان الــشرط ممــا علمــه أنــه ال 

ًصـــم غـــدا إن :ًیكـــون لـــم یكـــن األمـــر المعلـــق بـــه أمـــرا، بـــل هـــو جـــار مجـــرى قولـــه 

صــعدت الــسماء، ولــیس هــو مــن األمــر فــي شــيء إال علــى رأي بعــض مــن یجــوز 

  )١(.التكلیف بما ال یطاق

ألن الــتمكن شــرط یقــرر : " وهــو مــا اســتدل بــه إمــام الحــرمین بقولــه: الثــانيالــدلیل

حتمل اخترام المنیة قبل التمكن، فكیف یعلم مع احتمال ذلك، وقد ثبت ُالتكلیف وی

  )٢(."أن التكلیف بما ال یطاق محال عندنا

   ومـــن هنـــا یتـــضح أن الخـــالف بـــین األصـــولیین فـــي هـــذه المـــسألة مبنـــي علـــى 

تكلیـــف بمـــا ال یطـــاق، فمـــن جـــوزه ذهـــب إلـــى صـــحة التكلیـــف قبـــل خالفهـــم فـــي ال

 وهـو األرجـح لقـوة التمكن، ومن منعـه ذهـب إلـى عـدم صـحة التكلیـف قبـل الـتمكن

  .أدلتهم

  المطلب  الرابع

  العجز الحسي مع التكلیف  عدم

 إلـى أن العجــز الحـسي یـسقط التكلیــف بالكلیـة وهـو مثــل ذهـب أكثــر العلمـاء     

ًامـــرأة قیـــدت واغتـــصبت قهـــرا، فهـــذا لـــم یقـــع منهـــا فعـــل، وال : مثـــلاإلكـــراه الملجـــئ 

یوصــف مــا وقــع لهــا فــي حقهــا باإلباحــة أو الكراهــة، ألن العجــز هنــا عجــز حــسي 

  .ًكامل خارج عن التكلیف، والقول به مع وجوده یعد ضربا من المحال

تكلیف في ً   وبالتتبع واالستقراء نجد أن علماء الشریعة رتبوا أحكاما كثیرة على ال

  :هذا األمر، منها

   سقوط الصالة عن العاجز عن اإلشارة، ألن إیجابها على المریض العاجز مع 

 .بلوغه إلى ذلك الحد یعد من التكلیف بما ال یطاق

    وكـــذلك ســـقوط التكلیـــف عـــن المغمـــى علیـــه حتـــى خـــروج وقـــت الـــصالة، فـــال 

 .وجوب علیه ألنه غیر مكلف في هذا الوقت

                                         
  .٣/١١٥١نهایة الوصول : یراجع) ١(

  .١/١٩٠المنخول : یراجع) ٢(



       
 

 

 

٤٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 بحكـــم شـــرعي غیـــر ًكلـــف أحـــداُ لـــم یه أنـــ-تعـــالى–ن مـــن رحمـــة اهللا     وعلیـــه فـــإ

مقــدور لــه، بحیــث یترتــب علیــه إدانــة ومؤاخــذة علــى عــدم فعلــه، ألن عــدم الفعــل 

راجــع إلـــى العجـــز، ولــیس بطریـــق شـــرعي، فــال واجـــب مـــع العجــز، وال محـــرم مـــع 

  )١(.الضرورة

 ونحوهمــا،  إلــى جــواز ووقــوع تكلیــف العــاجز مــن زمــن أو أعمــى:وذهبــت طائفــة 

  )٢(.لجواز التكلیف عندهم بما ال یطاق وهو مذهب جهم وغوث

ٍیـوم یكـشف عـن سـاق  : "بأن تكلیف العاجز واقع، محتجین بقوله تعـالى: واستدلوا َ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ
َویدعون إلى السجود فال یستطیعون  َُ

ِ َ ْ َ ُ َ َُ َ ِ ُّ َِ ْ ْ َ)"٣(.  

 نفي وقـوع ذلـك فـي بها بأن هذا یناقض اإلجماع ومضمونه: ویرد على استداللهم

  .الشریعة

فــإن مثــل هــذا الخطــاب إنمــا هــو خطــاب تعجیــز علــى وجــه العقوبــة لهــم : ًوأیــضا

لتــركهم الــسجود وهــم ســالمون، فیعــاقبون علــى تــرك العبــادة فــي حــال قــدرتهم بــأن 

ؤمروا بهــا حــال عجــزهم علــى ســبیل التبكیــت لهــم، وخطــاب العقوبــة والجــزاء مــن ُیــ

 فیـــه قـــدرة علـــى المخاطـــب، إذ لـــیس المطلـــوب جـــنس خطـــاب التكـــوین، ال یـــشترط

  )٤(.فعله

وعلى هذا یظهـر أن الخـالف فـي هـذه المـسألة مبنـي علـى الخـالف فـي مـسألة    

العجز الحسي یسقط التكلیف بأن : هو األول القائلوالراجح ،التكلیف بما ال یطاق

  . واهللا اعلمًیعد ضربا من المحالألن التكلیف به ولقوة أدلتهم  ،بالكلیة

  

                                         
، المحـــصول ٣/٤٨٥، قواطـــع األدلـــة ٢/١٩١ح المحلـــي حاشـــیة العطـــار علـــى شـــر: یراجـــع )١(

  .٣/١٦٧عالم الموقعین أ، ١/٣٢٩، الموافقات ٣/٤٢٩

  ٠سبقت ترجمتهم  في ترجمة الجبریة )٢(

  .٤٢سورة القلم اآلیة  )٣(

  .٨/٣٠٢مجموع الفتاوى البن تیمیة : یراجع) ٤(



       
 

 

 

٤٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ا  
  

الـذي أرجـو ،بما ال یطاقالتكلیف حكم مسألة      بعد أن انتهیت من هذا البحث 

فإنني في ختام هذا البحث أسجل أهـم ،أن أكون وفقت في تحصیل مادته العلمیة 

  .نتائج البحث

ن هــــذه أ أن جمیــــع التكــــالیف الــــشرعیة ال تخلــــو مــــن وجــــود مــــشقة فیهــــا، إال :ًأوال

  . تكلیف إلى آخر، ومن مكلف إلى آخرالمشقة تختلف من

لفـــظ یطلـــق علــى مـــا كـــان ممتنـــع الوقـــوع عنـــد :  التكلیـــف بمــا ال یطـــاق هـــو:ًثانیـــا

  .جمهور أهل العلم

ــا  یــشترط فــي الفعــل الــذي تعلــق بــه خطــاب الــشرع شــروط ال بــد مــن تحققهــا :ًثالث

وأن یكـــــون مـــــن قبـــــل ،ًومعـــــدوما،ًمنهـــــا أن یكـــــون معلومـــــا،ًلیكـــــون التكلیـــــف جـــــائزا

  .ًوحاصال بفعل المكلف،هللا

ًمــا كــان الخلــل فیــه راجعــا إلــى :هــو )التكلیــف بمــا ال یطــاق( المقــصود مــن :ًرابعــا

  .الفعل المكلف به 

  .ًأن المحال ال یصح التكلیف به إجماعا، وهذا خارج عن محل النزاع: ًخامسا

االخــتالف فــي ،  مــن أهــم أســباب  االخــتالف فــي التكلیــف بمــا ال یطــاق:ًسادســا

  . العقلیینسین والتقبیحالتح

ً ذهب جمهور العلماء إلي أن التكلیف بما ال یطاق غیر جائز عقال وغیر :ًسابعا

  .ًواقع شرعا، 

 الــرأي الــراجح فــي التكلیــف بمــا ال یطــاق فــي المــسائل المختلــف فیهــا جــائز :ًثامنــا

ًعقال وغیر واقع شرعا ً.  

 ینبنــي علیــه خــالف فــي ال، أن الخــالف فــي مــسألة التكلیــف بمــا ال یطــاق :ًتاســعا

  .ٕالفروع الفقهیة، وان كان له أثر في مسائل أصولیة وكالمیة

ن االخــتالف فــي التكلیــف بمــا ال یطــاق ینــتج عنــه الخــالف فــي تكلیــف أ :ًعاشــرا

  .الغافل، فمن منع التكلیف بما ال یطاق یلزم عنه عدم تكلیف الغافل

ب علــى العقــل بحیــث  أن الــسكر إذا كــان فــي أول مبادئــه، ولــم یغلــ:حــادي عــشر

  .یمیز المتناول له بین األشیاء فإنه ال یمنع من التكلیف وتوجیه الخطاب



       
 

 

 

٤٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

ــاني عــشر  أن األمــة مجمعــة علــى أن المكلــف إذا عــزم علــى فعــل المــأمور بــه :ث

 بمجـرده - تعالى-ًعند التمكن منه، أو ترك المنهي عنه فإنه یكون متقربا إلى اهللا

  .ٕوان لم یتمكن منه

  .ن العجز الحسي یسقط التكلیف بالكلیة وهو مثل اإلكراه الملجئ أ:ثالث عشر

  هذا واستغفر اهللا العلي العظیم

  



       
 

 

 

٤٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

  س أ اا وادر
 :كتب الحدیث :ًأوال 

أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ، / سنن ابن ماجه ـ تألیف الحافظ -١

  .فؤاد عبد الباقي  بیروت، تحقیق محمد -  دار الفكر:هـ، ط٢٧٥المتوفى سنة 

محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد  :المؤلف:شرح السنة -٢

محمد - شعیب األرنؤوط :تحقیق(هـ٥١٦: المتوفى(بن الفراء البغوي الشافعي ا

الثانیة،  : دمشق، بیروت الطبعة- المكتب اإلسالمي  : الناشر،زهیر الشاویش

  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي أبو جعفر : لمؤلفا: شرح معاني اآلثار-٣

 یوسف عبد الرحمن -  محمد سید جاد الحق - محمد زهري النجار : المحقق

  ١٩٩٤ -  ١٤١٤: سنة النشر عالم الكتب: الناشر، المرعشل

محمد بن حبان بن أحمد بن  :صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المؤلف-٤

َحبان بن معاذ بن معبد، التمیم ْ : المتوفى(ُي، أبو حاتم، والدارمي، البستي َ

 بیروت –مؤسسة الرسالة  :الناشر،شعیب األرنؤوط  :المحقق(هـ٣٥٤

  ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانیة،  :الطبعة

أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم / تألیف اإلمام :صحیح البخاري -٥

أبو عبد اهللا / هـ ـ اعتنى به ٢٥٦بن بردزیة الجعفي البخاري ، المتوفى سنة ا

هـ ـ ١٤٢٣:  الطبعة األولي -  مكتبة الصفا ـ القاهرة :محمود بن الجمیل ـ ط

  .م ٢٠٠٣

اإلمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري / تألیف : صحیح مسلم -٦

محمد بن عیادي بن عبد / هـ ـ خرج أحادیثه ٢٦١النیسابوري ، المتوفى سنة 

م ، ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤: ة  ـ الطبعة األولي  مكتبة الصفا ـ القاهر:الحلیم ـ ط

  .وهو مطبوع مع شرح النووي

هـ  ـ تحقیق ٢٤١اإلمام أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة/ تألیف : المسند -٧

  .مؤسسة قرطبة ـ مصر : ط ،شعیب األرنؤوط/ الشیخ 

: المحقق محمد بن سالمة القضاعي أبو عبد اهللا: المؤلف:مسند الشهاب -٨

 – ١٤٠٥: سنة النشر مؤسسة الرسالة: الناشر ،د السلفيحمدي عبد المجی

١٩٨٥.  



       
 

 

 

٤٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني ، / تألیف : المعجم األوسط -٩

عبد  طارق بن عوض اهللا بن محمد ، و/ هـ تحقیق ٣٦٠المتوفى سنة 

: دار الحرمین ـ القاهرة ـ الطبعة سنة :المحسن بن إبراهیم الحسیني ـ ط 

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥

                                                ) :القدیمة والحدیثة( كتب أصول الفقه :. ًثانیا

تقي الدیـن علي بن عبـد الكافي السـبكي / اإلبـهاج في شرح المنـهاج تألیف - ١٠

هـ  ، كتب ٧٧١هـ ، وولده تاج الدین عبد الوهاب المتوفى ٧٥٦المتوفى سنة 

 النـاشر ، دار الكتب العلمیة ـ ،حه جماعة من العلماء بإشرافهوامشه وصح

  .هـ ١٤٠٤: بیروت ـ الطبعة األولي 

سیف الدین علي بن أبي علي بن / اإلحكام في أصـول األحكام ـ تألیف - ١١

 دار الكتاب :ط ـ،سید الجمیلي./ هـ  ـ تحقیق د٦٣١محمد اآلمدي المتوفى 

 . هـ ١٤٠٤ العربي ـ بیروت ـ الطبعة األولى ـ

 محمد بن علي :إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصـول ـ تألیف - ١٢

 دار :طمحمد البدري أبو مصعب ـ/هـ ـ تحقیق ١٢٥٠الشوكاني المتوفى سنة 

 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢: الفكر ـ بیروت ـ الطبعة األولى

أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوفى / تألیف : أصول السرخسي- ١٣

 دار المعرفة ـ بیروت ـ الطبعة :رفیق العجم ـ ط / هـ ـ تحقیق الدكتور٤٩٠

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨: األولى

عیاض بن نامي : المؤلف:أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله - ١٤

 .دار التدمریة: الناشر  ،السلمي

لشمس الدین محمد بن أبي بكر : أعالم الموقعین عن رب العالمین - ١٥

هـ ، تحقیق ٧٥١، المتوفى سنة ) ابن القیم الجوزیة ( لمعروف بـ الدمشقي ، ا

  .م ١٩٧٣: دار الجیل ـ بیروت ـ الطبعة سنة :طه عبد الرءوف ـ ط / الشیخ

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن : المؤلف:أنوار البروق في أنواء الفروق - ١٦

:  الناشر،)ـه٦٨٤: المتوفى(إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي 

 .عالم الكتب



       
 

 

 

٤٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 بدر الدین محمد بن بهادر بن /تألیف : البحر المحیط في أصول الفقه- ١٧

عمر بن / هـ ، قام بتحریره الدكتور٧٩٤اهللا الزركشي ، المتوفى سنة عبد

 م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤ األولى،: الطبعة الكتبي دار: لناشرا .سلیمان األشقر

 إمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن /تألیف : البرهان في أصول الفقه - ١٨

عبد العظیم محمود / هـ ـ تحقیق الدكتور٤٧٨عبد اهللا الجویني ، المتوفى سنة 

مصر ـ الطبعة ،  دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ـ المنصورة :الدیب ـ ط

  –م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢: الثالثة 

عایض :للدكتور:صول الفقه التحسین والتقبیح العقلیین وأثرهما في مسائل أ- ١٩

 .دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع:طبعة،الشهراني 

اإلمام بدر الدین محمد بن بهادر / بجمع الجوامع ـ تألیف  تشنیف المسامع- ٢٠

عبد / هـ ـ طبع بتحقیق الدكتور ٧٩٤بن عبد اهللا الزركشي ، المتوفى سنة  

سة قرطبة ـ القاهرة ـ الطبعة  مؤس:طسید عبد العزیز ،/ اهللا ربیع ، والدكتور 

  .الثانیة 

مؤسسة الرسالة ة  طبع،الباقالني: التقریب واإلرشاد الصغیر في أصول الفقه- ٢١

 . هـ بتحقیق عبد الحمید بن علي أبو زنید١٤١٨بیروت الطبعة األولى 

نجم الدین عبد :تألیف أد: التكلیف بالمحال واألحكام الشرعیة المترتبة علیه- ٢٢

—كلیة اإلمام األعظم- العدد الثامن - عاوي مجلة  العلوم اإلسالمیة اهللا السب

  .نینوي

مفید أبوعمشة، : ألبي الخطاب الكلوذاني تحقیق:أصول الفقه  في التمهید- ٢٣

  .)الطبعة األولى(هـ١٤٠٦ طبعة جامعة أم القرى، عام ،ومحمد علي إبراهیم

مام صدر الشریعة عبد اإل/ تألیف : التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه - ٢٤

هـ  ، وهو ٧٤٧اهللا بن مسعود المحبوبى البخاري الحنفى ، المتوفى سنة 

خیري / مطبوع مع شرح التوضیح لمتن التنقیح ـ ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه 

  . المكتبة التوفیقیة ـ القاهرة :سعید ـ  ط

محمد أمین بن محمود / تیسیر التحریر على كتاب التحریرـ تألیف - ٢٥

 دار :هـ  ، ط٩٨٧، المعروف بـ  أمیر باد شاه ، المتوفى في حدود البخاري

   . بیروت - الفكر 



       
 

 

 

٤٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 یعقوب بن عیسى بن یوسف بن اهللا عبد: المؤلف الفقه أصول علم ُیسیرت- ٢٦

 والتوزیع، والنشر للطباعة الریان مؤسسة: الناشر ،العنزي الجدیع الیعقوب

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،: الطبعة لبنان – بیروت

اإلمام تاج الدین السبكي ، المتوفى / جمع الجوامع في أصول الفقه ـ تألیف - ٢٧

 دار :عبد المنعم خلیل إبراهیم ـ ط/  هـ ـ علق علیه ووضع حواشیه ٧٧١سنة 

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤: لبنان ـ الطبعة الثانیة ، الكتب العلمیة ـ بیروت 

: المؤلف:حلي على جمع الجوامع على شرح الجالل الم حاشیة العطار- ٢٨

:  الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي 

:  الطبعة األولى-  الریاض–مكتبة الرشد : دار النشر... دار الكتب العلمیة

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن : رسالة في أصول الفقه المؤلف- ٢٩

موفق بن . د: المحقق) هـ٤٢٨: المتوفى(ّالعكبري الحنبلي علي بن شهاب 

:  مكة المكرمة الطبعة-المكتبة المكیة :  الناشر،عبد اهللا بن عبد القادر

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٣األولى، 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصـول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن - ٣٠

ن مـحمد بن قدامة المقدسي موفق الدیـن عبد اهللا بن أحـمد ب/ تألیف: حنبل 

 جامعة :عبـد العزیز عبد الرحمن السعید ـ ط/ ـ تحقیق الدكتور) هـ ٦٢٠ت (

: سنة النشر.هـ ١٣٩٩:  اإلمام محمد بن سعود ـ الریاض ـ الطبعة الثانیة 

٢٠٠٥ – ١٤٢٦.  

د صفیة أحمد : تحقیقللزركشي لبدر الدین  الفقه أصولفي  سالسل الذهب- ٣١

 .م٢٠٠٨الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة :طبعة ،خلیفة 

اإلمام / تألیف : شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه - ٣٢

هـ  ، وهو ٧٩٢سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ، المتوفى سنة 

خیري سعید / مطبوع مع التوضیح لمتن التنقیح ـ ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه 

  كتبة التوفیقیة ـ القاهرة ـ ـ ط الم

محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي / تألیف : شرح الكوكب المنیر - ٣٣

/ هـ ، تحقیق الدكتـور٩٧٢الحنبلي ، المعروف بـ ابن النجار المتوفى سنة 



       
 

 

 

٤٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

هـ ١٤١٨مكتبة العبیكان ـ  الریاض ـ :طنزیه حماد ، / محمد الزحیلي والدكتـور

  .م ١٩٩٧ـ 

محمود بن :اوي في علم األصول للبیض هاجشرح المن- ٣٤

 مكتبة :طالنملة ،عبد الكریم بن علي . د.، تحقیق أ األصفهاني الرحمنعبد

  ٠  هـ١٤٢٠، ، الریاض الرشد

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن : المؤلف:شرح تنقیح الفصول - ٣٥

طه عبد : حققالم) هـ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي 

األولى، : یة المتحدة الطبعةشركة الطباعة الفن:  الناشر،الرءوف سعد

  . م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

نجم الدین أبي الربیـع سلیمان بن عبد / تألیف : شرح مختصر الروضة - ٣٦

عبد اهللا بن عبد المحسن / هـ ـ تحقیق الدكتور٧١٦القوي الطوفي ، المتوفى 

  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤.٧:  بیروت ـ الطبعة األولى  مؤسسة الرسالة ـ:التركي ، ط

 . مكتبة الدعوة: الناشر، عبد الوهاب خالف  :المؤلف: أصول الفقه علم- ٣٧

أبو العیـاش / تألیف : فواتـح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه - ٣٨

هـ ـ .١١٨عبد العلیم محمد بن محمد نظام الدین األنصاري ، المتوفى سنة 

 دار الكتب العلمیة ـ :طعبد اهللا محمود محمد عمر ـ/ حه ضبطه وصح

  م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣:لبنان ـ الطبعة األولى ، بیروت 

،  المظفر منصور بن محـمد السمعانيألبي: قـواطع األدلة في أصـول الفقه - ٣٩

 دار :محمد حسن محمد سن إسماعیل الشافعي ـ ط/ هـ ـ تحقیق ٤٨٩المتوفى 

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨:لبنان ـ الطبعة األولى ، روت الكتب العلمیة ـ بی

محمد بن محمد بن عباد :تألیف : الكاشف عن المحصول في علم األصول- ٤٠

 .١٩٩٨، :لبنان -بیروت- دار الكتب العلمیة : الطبعة ،العجلي األصفهاني 

عالء الدین عبد / تألیف : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي - ٤١

هـ ـ تحقیق عبد اهللا محمود ٧٣٠حمد البخاري ، المتوفى سنة العزیز بن أ

: لبنان ـ الطبعة سنة ’ ت  دار الكتب العلمیة ـ بیرو:محمد عمر ـ ط

 .هـ١٤١٨



       
 

 

 

٤٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

فخر الدین محـمد بن عمر بن الحسین الرازي المتوفى / تألیف :المحصول - ٤٢

محمد  جامعة اإلمام :طه جابر الفیاض علوانى ـ ط/ هـ  ـ تحقیق ٦٠٦سنة 

 .هـ ١٤٠٠: بن سعود اإلسالمیة ـ الریاض ـ الطبعة األولى سنة ا

دار :ابن النجار الحنبلي طبعة  :تألیف : مختصر التحریر في أصول الفقه- ٤٣

  .األرقم

جمال الدین أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي / مختصر المنتهى ـ تألیف - ٤٤

ـ طبوع مع شرح العضدهـ ، وهو م٦٤٦ابن الحاجب ،المتوفى سنة ( الشهیر بـ 

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١: لبنان ـ الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت :ط 

أبو حـامد محمد بن محمد بن / تألیف : المستصفى من علم األصول - ٤٥

محمد عبد السالم عبد الشافي / هـ ـ تحقیق ٥٠٥محمد الغزالي ، المتوفى سنة 

  .هـ١٤١٣:  الطبعة األولى  دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ:ـ ط

شهاب الدین أبو العباس : آلل تیمیة ـ جمعها :المسودة في أصول الفقه - ٤٦

: هـ ، تحقیق ٧٤٥أحمد بن محمد الحراني الدمشـقي الحنبلي ، المتوفى سنة 

   . المدني القاهرة :محمد محیي الدین عبد الحمید ، ط

سالم أبي حامد محمد بن حجة اإل/ تألیف : المنخول من تعلیقات األصول - ٤٧

محمد حسن هیتو ـ : هـ ـ تحقیق ٥٠٥محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة 

 .هـ ١٤٠٠:   دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة :ط

ِالمهذب في علم ُأصول الفقه المقارن- ٤٨ َ ََ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِْ ِ
ُ

ِ
ُ
عبد الكریم بن علي بن . د: المؤلف: َّ

هـ ١٤٢٠: الطبعة األولى  الریاض–كتبة الرشد م: دار النشر: ط محمد النملة

  . م١٩٩٩ - 

العالمة عبد اهللا بن الحاج إبراهیم : تألیف –نشر البنود على مراقي السعود - ٤٩

  .عالم الفوائد للنشر والتوزیع: طالعلوي الشنقیطي

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر : المؤلف:الموافقات - ٥٠

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل : المحقق) هـ٧٩٠: توفىالم(بالشاطبى 

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األولى : دار ابن عفان الطبعة:  الناشر،سلمان

جمال الدین عبد الرحیم بن / تألیف: نهایة السول في شرح منهاج األصول - ٥١

سلم (هـ ، ومعه حواشیه المسماة ٧٧٢الحسن اإلسنوي، المتوفى سنة 

 .عالم الكتب:ط، للمطیعي) الوصول



       
 

 

 

٤٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

صفي الدین محمد بن عبد / تألیف: نهایة الوصول في درایة األصول - ٥٢

صالح بن سلیمان / هـ ـ تحقیق الدكتور٦١٥الرحیم الهندي ، المتوفى سنة 

 مكتبة نزار مصطفى الباز ـ :سعد بن سالم السریح ـ ط/ الیوسف ، والدكتور 

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩: السعودیة ـ  الطبعة الثانیة 

مام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا لإل/ تألیف :الورقات - ٥٣

 دار الصمیعي للنشر والتوزیع ـ الریاض ـ :هـ ـ ط٤٧٨الجویني ، المتوفى سنة 

  هـ ـ ١٤١٦: الطبعة األولى 

  

  كتب العقیدة: ثالثا

لشیخ حسن محمد ا/ تألیف: اإللهیات على هدي الكتاب والسنة والعقل- ٥٤

  .ه١٣٨٨ مؤسسة اإلمام الصادق، :عاملي، طال

- دار الكتب العلمیة: حامد الغزالي، طيأب/  تألیف:االقتصاد في االعتقاد- ٥٥

  . م٢٠٠٤- ه١٤٢٤بیروت، 

 مؤسسة النشر :جعفر السبحاني، ط/ تألیف :بحوث في الملل والنحل- ٥٦

  .ه١٤١٧قم، -اإلسالمي

دار الفكر العربي  :زهرة، ط محمد أبو / تألیف: تاریخ المذاهب اإلسالمیة- ٥٧

  . القاهرة بدون تاریخ –

 : عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، طلقاضيا/ تألیف :شرح األصول الخمسة- ٥٨

  م١٩٦٥- ه١٣٨٤مطبعة االستقالل الكبرى، 

صدر الدین محمد بن أبي العز الحنفي، / تألیف: شرح العقیدة الطحاویة- ٥٩

 مؤسسة :عبد المحسن التركي، ط بن شعیب األرناؤوط، عبد اهللا: تحقیق

  .م١٩٩٧-ه١٤١٧الرسالة، بیروت، 

سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، ل: شرح المقاصد في علم الكالم- ٦٠

  .م١٩٨١- ه١٤٠١ باكستان –دار المعارف النعمانیة :ط

: علي بن أبي علي اآلمدي، تحقیق/ تألیفغایة المرام في علم الكالم، - ٦١

القاهرة، -  المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة:ف، طحسن محمود عبد اللطی

  . ه١٣٩١



       
 

 

 

٤٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

أبو منصور عبد القاهر بن / تألیف :الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة- ٦٢

بیروت، -  دار اآلفاق الجدیدة:، طاإلسفرایینيطاهر البغدادي التمیمي 

  .م١٩٧٧

أحمد بن أبو محمد علي بن / تألیف : الفصل في الملل واألهواء والنحل- ٦٣

  .القاهرة، بدون تاریخ- مكتبة الخانجي:سعید بن حزم األندلسي، ط

موسى :  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق/ تألیف :قواعد العقائد- ٦٤

  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥لبنان، -  عالم الكتب:محمد علي، ط

أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن / تألیف :مجموع الفتاوى- ٦٥

 مجمع الملك فهد لطباعة :حقیق عبد الرحمن محمد قاسم، طتیمیة، ت

  .م١٩٩٥- ه١٤١٦المدینة المنورة، - المصحف الشریف

عواد المعتق، / تألیف: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها- ٦٦

  .م١٩٩٥- ه١٤١٦الریاض، -  مكتبة الرشد:ط

د، محمود قاسم، ابن رش/ تألیف :ل الملةمقدمة مناهج األدلة في عقائد أه- ٦٧

  .م١٩٦٤القاهرة، - األنجلو المصریة:ط

/ أبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني، ط/ تألیف :الملل والنحل- ٦٨

  .مؤسسة الحلبي، بدون تاریخ

 أبو العباس أحمد بن / تألیف :المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار- ٦٩

  هـ١٤١٨بیروت، - تب العلمیةك دار ال:علي المقریزي، ط

  :كتب  النحو  واللغة     :ًرابعا

محمد بن الحسن بن درید أبو / تألیف: المؤلف :جمهرة اللغة-- ٧٠ 

  .دار العلم للمالیین: الناشر ،رمزي منیر بعلبكي: المحقق بكر

محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، / تألیف : لسان العرب -- ٧١

 .ت ـ الطبعة األولى  دار صادر ـ  بیرو:هـ ـ ط٧١١المتوفى سنة 

أحمد بن محمد / ـ تألیف :المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي - ٧٢

 المكتبة العلمیة ـ :هـ ـ ط٧٧٠بن علي المقري الفیومي ، المتوفى سنة ا

   .بیروت

 .)الطبعة الثانیة(  الدعوة دار: الناشر،المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة - ٧٣

  



       
 

 

 

٤٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 :اریخ والتراجم  كتب الت:ًخامسا

 دار العلم للمالیین ـ بیروت ـ :خیر الدین الزركلى ـ ط/ األعالم ـ تألیف - ٧٤

 .م ١٩٨٠: الطبعة الخامسة 

   م ١٩٨٥ بیروت – مكتبة المعارف :طابن كثیر / تألیف :البدایة والنهایة - ٧٥

الدین اإلمام الحافظ جالل / بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ـ تألیف - ٧٦

محمد / هـ ـ تحقیق ٩١١عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطي ، المتوفى سنة 

هـ ـ ١٣٩٩:  دار الفكر ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة :أبو الفضل إبراهیم ـ ط

  .م ١٩٧٩

أحمد بن علي بن ثابت الخطیب : /تألیف  تاریخ بغداد وذیله والمستفاد- ٧٧

دار : الناشر  ،ار عواد معروفبش: المحقق   البغدادي أبو بكر  ابن النجار

   ه١٤٢٢: سنة النشر الغرب اإلسالمي

 یوسف بن عبد الرحمن / تألیف :تهذیب الكمال في أسماء الرجال المؤلف- ٧٨

بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي ا

 مؤسسة: الناشر،بشار عواد معروف . د: لمحقق)هـ٧٤٢: المتوفى(المزي 

  ١٩٨٠ – ١٤٠٠األولى، :  بیروت الطبعة–الرسالة 

 جالل الدین عبد / تألیف :المؤلف حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة- ٧٩

محمد أبو الفضل : المحقق الرحمن بن أبي بكر السیوطي أبو الفضل

  عیسى البابي الحلبي وشركاه- دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر ،إبراهیم

  ١٩٦٧ – ١٣٨٧: سنة النشر 

 أبو الفضل أحمد / تألیف :الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة المؤلف- ٨٠

: المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 - مجلس دائرة المعارف العثمانیة :  الناشر،محمد عبد المعید ضان/ مراقبة 

 ٠م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانیة، : الهند الطبعة/ صیدر أباد

إبراهیم / تألیف :الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب المؤلف- ٨١

 ه٧٩٩: المتوفى(بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري 

دار التراث للطبع  : الناشر،الدكتور محمد األحمدي أبو النور :تحقیق وتعلیق(ـ

 ٠والنشر، القاهرة



       
 

 

 

٤٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

 ابن / تألیف : علماء أعیان المذهب المؤلفالدیباج المذهب في معرفة -٨٢

دار التراث للطبع : الناشر ،محمد األحمدي أبو النور: المحقق فرحون المالكي

  .والنشر

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي / سیر أعالم النبالء ـ تألیف - ٨٣

 :شعیب األرنؤوط ، ومحمد نعیم العرقسوسى ـ ط/  هـ ـ تحقیق ٧٤٨المتوفى 

  .هـ ١٤١٣: مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة التاسعة 

/  العالمة األستاذ الشیخ /تألیف: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة - ٨٤

  .هـ ١٣٤٩المكتبة السلفیة ـ القاهرة ـ الطبعة سنة : محمد بن محمد مخلوف ط

عبد الحي بن أحمد بن محمد  :/تألیفشذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٨٥

محمود  :حققه(هـ١٠٨٩: المتوفى(َابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفالح 

 –دار ابن كثیر، دمشق  :عبد القادر األرنؤوط الناشر :األرنؤوط خرج أحادیثه

 .بیروت

أبو الحسین ابن أبي یعلى محمد بن محمد ، / طبقات الحنابلة ـ تألیف - ٨٦

 . دار المعرفة ـ بیروت:ي ـ طمحمد حامد الفق/ هـ ـ تحقیق٥٢٦: المتوفى سنة 

تاج الدین بن على بن عبد الكافي السبكي / طبقات الشافعیة الكبرى ـ تألیف- ٨٧

محمود محمد الحناطي ، والدكتور عبد / هـ ـ تحقیق الدكتور ٧٧١، المتوفى 

   .هـ ١٤١٣:  هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة :الفتاح محمد الحلو ـ ط

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  :/تألیف :من غبر العبر في خبر - ٨٨

ْبن عثمان بن قایماز الذهبي  أبو هاجر محمد  :المحقق(هـ٧٤٨: المتوفى(َ

  . بیروت–دار الكتب العلمیة  :الناشر،السعید بن بسیوني زغلول 

 عبد اهللا مصطفى /تألیف الفتح المبین فى طبقات األصولیین- ٨٩

طبعة أنصار السنة المحمدیة ، علي عثمانمحمد : الناشر المراغى

  .  م١٩٤٧/  ه ١٣٦٦: سنه النشر بمصر

ّمحمد عبد الحي بن عبد الكبیر ابن محمد : /تألیف :فهرس الفهارس - ٩٠ َ َْ
) هـ١٣٨٢: المتوفى(الحسني اإلدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني 

:  ب. بیروت ص-دار الغرب اإلسالمي :  الناشر،إحسان عباس: المحقق

  .١٩٨٢، ٢:  الطبعة١١٣/٥٧٨٧



       
 

 

 

٤٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

: البهیةالتعلیقات السنیة علي الفوائد -مع-الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة- ٩١

 المطبع المصطفائي سنه ةطبع: التصنیف محمد عبد الحي  اللكنوي: /تألیف

١٩٧٦ .  

أبو الفداء عبد : المحقق ابن األثیر الجزري: /تألیف :الكامل في التاریخ - ٩٢

  .١٩٨٧ – ١٤٠٧: سنة النشر دار الكتب العلمیة: الناشر ،لقاضياهللا ا

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : /تألیف :لسان المیزان - ٩٣

 الهند –دائرة المعرف النظامیة : المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني 

الثانیة، :  لبنان الطبعة–مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت : الناشر

  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠

/ تألیف: مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان- ٩٤

أبو محمد عفیف الدین عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي 

دار الكتب  :الناشر،خلیل المنصور  :وضع حواشیه)هـ٧٦٨: المتوفى(

  ـ .ه١٤١٧األولى : لبنان الطبعة–العلمیة، بیروت 

، مكتبة المثنى ـ بیروت :عمر رضا كحالة ـ ط / تألیف :معجم المؤلفین - ٩٥

 .لبنان 

أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن : /تألیف میزان االعتدال في نقد الرجال- ٩٦

محمد رضوان :  هـ المحقق٧٤٨: أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى

ادي عرقسوسي، ومحمد بركات، وعمار ریحاوي، وغیاث الحاج أحمد، وف

 ١٤٣٠األولى، : الطبعة  دمشق–مؤسسة الرسالة العالمیة : المغربي الناشر

  . م٢٠٠٩ - هـ 

صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدى المتوفى سنة / تألیف :الوافي بالوفیات - ٩٧

 دار إحیاء التراث :أحمد األرنؤوط ، وتركى مصطفى ـ ط/ هـ ـ تحقیق ٧٦٤

 .م  ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠: لى بنان ـ الطبعة األو، العربى ـ بیروت 

  :كتب أخري متنوعة: ًسادسا

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر «التحریر والتنویر - ٩٨

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  : / تألیف »الكتاب المجید

 –الدار التونسیة للنشر : الناشر  ،)هـ١٣٩٣: المتوفى (عاشور التونسي 

  . هـ١٩٨٤: النشرتونس سنة 



       
 

 

 

٤٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

 واألحكام الرشعية املرتتبة عليه التكليف بام ال يطاق عند األصولينيحكم  

العز بن عبد السالم دراسة  /تألیف . قواعد األحكام في مصالح األنام- ٩٩

  . لبنان–دار المعارف بیروت :الناشر ،محمود بن التالمیذ الشنقیطي :وتحقیق

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة  :صادر عن:  الموسوعة الفقهیة الكویتیة- ١٠٠

  . الكویت–السالسل الطبعة الثانیة، دار  : الكویت–

 محمد الدكتور الشیخ /تألیف .الكلیة الفقه قواعد إیضاح في وجیزال- ١٠١

 مؤسسة: الناشر ،الغزي الحارث أبو بورنو آل محمد بن أحمد بن صدقي

  م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الرابعة،: الطبعة لبنان – بیروت الرسالة،

  

                                     


