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 دراسة يف مستنداا وضوابطها: نظرية العفو يف العبادة
  :إعداد

  مصطفى حممد جربي مشس الدين 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  مقدمة البحث
م على حممد رسوله األمني وعلى آله وأصحابه ومن ب العاملني، والصالة والسالراحلمد هللا   

أما بعد،. إىل يوم الدين تبعهم بإحسان  
إن اهللا تعاىل له ملك السماوات واألرض وخزائنهما، ويبسط رمحته عليهما ومن فيهما،   

وعلمه بسننه  ،)٦٢: األحزاب( ولن جتد لسنة اهللا تبديالً وخيلق سننه فيهما سنةً ثابتةً جازمةً،
يف سنته  متراكبة من أجزاٍء جزٍءعبارة عن ن حتقق مبدأ العفو إو. نفسه قائماً ذاتياً و فاطرها علماًوه

 غفوراً عفواًاهللا كان و  ، وهو عامل بنفسه،ظمىوهو يصف نفسه ذه الصفة الع. الكونية
  .)٩٩: النساء(

 اإحدى مبادئهيف العفو ب إن هذه الشريعة القدسية اليت وضعها الشارع احلكيم متصفةٌ  
الدنيوي : دقائقها يف جانبيها مجيعيف حلياة املسلم  ضبطمن عن قانون وهذه الشريعة عبارةٌ. السامية

سمى باملستندات ما يللوصول إليه، أو  معتربةٌ ه وسائلٌلالعفو يف الشريعة اإلسالمية و. واألخروي
. لسري معه يف القيام مبتطلبات الشريعةا إبانتعصمه من اخللل القادحة  له ضوابطٌ ماوك. الشرعية

 كنظرية هذا املوضوع لك هذه املستندات والضوابط، حناول إظهارتمتن لصالحية العفو أل نظراًو
علييترتب  منهجيةها أثر يف تصرفات املسلم شرعي.  

 بالتركيزيف دراسة نظرية العفو يف أحكام العبادة  علميةً البحث الذي بني أيدينا يعترب حماولةً  
إن نظرية العفو يف الفقه . لى املستندات اليت ترجع إليها هذه النظرية والضوابط اليت تعصمهاع

ن العفو كنظرية احلكم يسلك ألوهذا  ،يف اال اجلنائي دون غريه وحبثاً أكثر دراسةًتكون اإلسالمي 
قصاص يف الفقه اجلنائي اإلسالمي موضوع الف. يف القضايا اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية مؤثراً مبحثاً

يف أصل  ملا نص عليه الشرع خمالفاً ، حبيث وجوده فيه يفيد حكماًموضوع العفون عال يستغين 
 خالية مترامية نظريةهي عبارة عن هذه النظرية ال تكاد تظهر يف جانب العبادات، و ولكن. القصاص



  ٢

العفو موضوع بإلقاء األفكار اليت تضبط  الدراسةهذه وهذا الباعث حيثنا إىل إجياد . ن املنهج املنظمع
  .بصفة خاصة ١يف اال التعبديبصفة عامة والشرع  يف معتربةً ليكون نظريةً

هذا البحث هو دراسة األحكام املعفو عنها يف العبادات  عداداملنهج الذي نعتمد عليه يف إ  
على األحكام املتداولة يف  وهذه الدراسة قائمةٌ. يةيف تكوين هذه النظر مبدئيةً أساسيات اونستنبط منه
 كلية هذا النظر االستقرائي يبىن على تتبع اجلزئيات الفقهية للوصول إىل نظريةو ،التراث الفقهي

ختريج "اجلهد يف حتقيق هذه النظرية قد يندرج يف مفهوم أصويل ملصطلح ، فتضبط هذه اجلزئيات
  .حلديث عنه يف التراث األصويلالذي يندر ا "األصول على الفروع

 العفو يف أحكام العبادة عند الفقهاء يف مؤلفام بصورة أنه حكمموضوع تناول  قد متّ  
طارئ خمالفاً وقد ذكروا أن العفو يفيد حكماً. املخالف لألصلر احلكم األصلي إىل احلكم يغي 

أكثر  والظاهر أن العفو موضوع ،هادللحكم الثابت ابتداًء سواء كان بالنص أو باإلمجاع أو باالجت
قلة احلديث عن العفو  ، إنّواحلق. أصويلٍّ وليس مبوضوعٍ فقهي موضوعهو إذاً ، فيف الفقه تداوالً

ضوا عندما تعر ضبطةمن يف علم أصول الفقه ال يعين عدم وجود قاعدة ىماعند القد نظريةًبوصفه 
معترب دوماً يف لتيسري اقتضي ت اإ حبيثقيق روح الشريعة حت ألنّ ،ألحكام املعفو عنها يف العبادةل

  .مساعيهم االجتهادية واإلفتائية
لسبيل املوصل إىل جناح هذه الدراسة، وأن جيعل عفوه فينا ومن اونسأل اهللا تعاىل أن يهدينا   

  .معنا، ونستغفره العفو الكرمي من زلل األقالم ومن خلل األفهام، وهو يهدي إىل الرشد
  
   :لفصل األولا

  مفهوم نظرية العفو
  أوعلى ف ل األوائل يف دراسة العلم هو التعرمصطلحات أساسية وهذه الدراسة  ه،في متداولة

يف  مهماً وهو ميثل جزءاً. البحثيف  جوهرياً تتطلب منا البيان الكايف ملصطلح العفو الذي يكون حموراً
هذا  لقوائم االستيعابيعني  تاماً هم هلذا املصطلح فهماًالفحيث إن السري مع هذه الدراسة البحثية، و

  .البحث
  ه تظهر علي علم أصول الفقه إال أن اآلثار احلكمية املترتبة يف، إن هذا املصطلح موطنه واحلق

جمالٌ لتطبيق أصوله ميثّل والفقه الذي هو . يف علم الفقه وهو مثرة علم أصول الفقه بأكثر وضوحاً
  .لقواعد والضوابط اليت قد متّت صياغتها يف علم األصولمظهراً حيوياً ل

  
                                                           

هو أحكام العبادات اخلاصة احملضة من الصالة والصوم والزكاة واحلج، وال نقصد بالعبادة " تعبدياال ال"املراد من هذا املصطلح أي  ١
  .يف معناها العام حيث تعرف بكل جوانب وجماالت احلياة املسلة



  ٣

  العفومبصطلح  التعريف: املبحث األول
نتحدث فيه عن املوضوع  مبدئي بحثملالبحث، علينا أن نتعرض  لبقبل اخلوض يف و  
 واملراد من هذا املصطلح ،إىل ماهية املصطلح اجلوهري املتداول يف هذه الدراسة وهو عائد ،البحثي

إىل مفاهيمه  إن الدراسة القائمة يف هذا املبحث تركز على ماهية العفو وحقيقته مستنداًف". العفو"هو 
  .د أهل العلمنالواردة يف النصوص الشرعية والتعبريات الفنية ع

املنظور : عرف يف منظوريه ومهاين أ علميٍ أي مصطلحٍ علىومن العادة اجلارية يف التعرف   
إن إىل التعلق املعنوي يف الربط الوجودي بينهما، حيث  وهذا نظراً. الصطالحياللغوي واملنظور ا

املنظور اللغوي حيرص على أصل املصطلح املستخدم عند أفواه البشر، وأما املنظور االصطالحي يهتم 
التغري يف  يتصوروالتعلق بينهما . علميالال ابفهم أصل املصطلح يف وروده عند املتخصصني يف 

الفهم يؤدي وهذا . د يف ماهية املصطلح حني تنقله من اجلانب اللغوي إىل اجلانب االصطالحيالواج
العلم، العلم ال يظهر  إن املصطلح لبو. ها من اجلزئياتعليإىل االستيعاب ملاهية املصطلح وما يتفرع 

  .وجوداً وعدماًه الذي يتعلق به لبالعلم بإىل الوجود بعدم 
قال و، "عفا"من جذرها اللغوي مشتقةٌ " العفو"إن هذه الكلمة أي يف اجلانب اللغوي، و  
 ،وهي تفيد معاين عديدة ،)٩٥: األعراف( وحىت عفوا ،)٢٨٦: البقرة( واعف عنا :تعاىل
. ٣"صله احملو والطمسأالتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه و"، أو ٢"التجاوز عن الذنب" :هاومن
فهو ما وصفناه من حمو اهللا تعاىل "املفهوم اإلسالمي  يفمصطلح العفو إىل للغوي هذا املعىن ا دنِسوإذا أُ

اإلسقاط واحملو والتصحيح من : معانيه العديدة وهي إن ماهية العفو تشري إىل. ٤"ذنوب عبده عنه
إزالة الشيء من الشيء هلا وهو  جامعاً ومن هذه املعاين نالحظ أا تفيد معىن ٥.األسقام والترك

  .بياًسل
الشافعي اإلمام حه ، وذا املعىن رج"اإلسقاط"ويف اجلانب االصطالحي، كلمة العفو تعين 

باعتبار ومبوضوع القصاص والعقوبة،  دولكن هذا املرادف االصطالحي ملصطلح العفو مقي. ٦رمحه اهللا
من أسباب سقوط العقوبة يف القصاص، كما قال تعاىل أنه سبب: كتب عليكم  ها الذين أمنواييأ

القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد والعني بالعني واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه  القصاص يف
                                                           

 ص) م١٩٠٠عرفـة،  دار امل: بـريوت (حممد سيد كيالين، : حتقيق املفردات يف غريب القرآن،: األصفهاين، أبو القاسم احلسني حممد الراغب ٢
٣٣٩.  

  .٧٢ص ١٥ج) م١٩٩٠، ١دار صادر، ط: بريوت( لسان العرب،: ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري ٣
  .٧٢ ص ١٥ ج املصدر نفسه، ٤
  .١٥١ ص) م١٩٨٧مكتبة لبنان، : لبنان( املصباح املنري،: الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري ٥
 ص ١ ج) م١٩٨٤، ١دار الكتب العلميـة، ط : بريوت(حممد عبد القادر عطا، : حتقيق أحكام القرآن،: بو بكر حممد بن عبد اهللابن العريب، أ ٦
٩٧.  



  ٤

الذي نقصده من مصطلح العفو أما و. )١٧٨: البقرة( شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان
بـ العفو ف قد يعر وهلذا،. يف هذا البحث هو ما الذي يقتضي اإلسقاط يف جانب العبادات

  . "قتضى التيسريملالتجاوز عن احلكم األصلي "
  :هياملهمة، ونقاطه عكوف على ومن هذا املصطلح ميكننا ال  

الذنب أو اإلمث  عليهآخر حبيث ال يترتب  إىل حكمٍ ن حكمٍعاملراد منه هو العدول  :التجاوز .١
ق العدول سواء كان أصله ويدخل يف هذا املراد مطل. الالزم لفاعل هذا احلكم أو تاركه أصالً

  .أو حراماً واجباً
النظر يف ملاهية الشيء  له ابتداًء، بأن يكون أصالً عرِهو احلكم الذي ش :احلكم األصلي .٢

  .ما بعد ثبوت حكمٍ طارئ هذا أن العفو خالف األصل، ألنه حكم علىويترتب  ،الشرعي
تغري إنّ على مقتضى التيسري، إذ  يبىنآخر  إىل حكمٍ إن هذا العدول من حكمٍ :مقتضى التيسري .٣

  .جلب التيسري ودفع احلرج يكون مؤسساً علىاحلكم 
ن العفو والرخصة مترادفان يف كوما شرعا لتحقيق اليسر، أي باعتبار إوقد يتبادر يف الذهن 

رادف، ينايف هذا الت تفحصالنظر امل ولكن. لألصل يبىن على قصد التيسري املشروع خمالفاً أما حكماً
وأوجه التباين بينهما تتمثل يف . خيتلف األول من الثاينحبيث  نقول أن العفو والرخصة متباينانو

  :اآليت
صل العفو هو أوبينما  ،٧م العباد بإجياب اهللا تعاىلوإن أصل الرخصة هو العزمية، والعزمية هي لز .١

رِاألصل نفسه الذي شاحلكم ثبوتعند  ابتداًء ع.  
، ولكن العفو ال يكون كذلك، ألنه ٨الذي جيوز فعله مع قيام املقتضى للمنعإن الرخصة هي ما  .٢

  .منعاً وال ويسراً جيوز فعله مسحاً
، ولكن العفو هو احلكم ثبت على خالف ٩إن الرخصة هي احلكم ثبت على خالف الدليل لعذرٍ .٣

  .الدليل لتيسريٍ
، وأما العفو ال يكون ١٠الف األوىلأم خ أم مباحاً أم مندوباً إن األخذ بالرخصة قد يكون واجباً .٤

  .األخذ به إال مباحاً
                                                           

، ١دار إحياء التـراث العـريب، ط  : بريوت(جنوى ضو . د: تصحيح املستصفى من علم األصول،: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد ٧
  .٩٧ ص ١ ج) م١٩٩٧

دار الكتب العلمية، : بريوت(حممد عبد القادر عطا : تعليق احملصول يف علم األصول،: فخر الدين الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني ٨
  .١٩ ص ١ ج) م١٩٩٩، ١ط
 ج) م١٩٧٦صر، مكتبة مجهورية م: مصر( ذيب شرع االسنوي على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي،: إمساعيل، شعبان حممد ٩
  .٥٣ ص ١
  .١١٢و ١١١ ص ١ ج) م١٩٨٦، ١دار الفكر، ط: دمشق( أصول الفقه اإلسالمي،: الزحيلي، وهبة ١٠



  ٥

صف وللوجود ب اًمطلوبكونه ، وأن مشروعٍ كليٍ عن حكم يستثىن من أصلٍ إن العفو عبارةٌ
اإلباحة مع جواز األخذ باألصل، ويبىن على أنه جالب للحرج للتيسري ودافع.  

  مقتضى العفو يف العبادة: املبحث الثاين
يف فقه وضوعاً يف الدراسات الفقهية واألصولية، أن العفو يعترب م ادةًع يرجيوالذي   

من قبل أهل املقتول الصادر العفو و. القصاص بحثاجلنايات، حيث إنه يؤدي إىل التغري احلكمي يف م
نا يف هذا وأما الذي يهم. دفع الديةاآلخر وهو للقاتل يقتضي سقوط القصاص على القاتل إىل احلكم 

يف فقه العبادات، حيث إنه يسبب التغري احلكمي يف أحكام  بوصفه موضوعاًالعفو  البحث هو
  .آخر خيالف األصل إىل حكمٍ العبادات من حكمٍ

، وحناول يف ا نقصدهيتبعد النظر إىل ما أخذنا يف املبحث السابق، نفهم منه حقيقة العفو الو  
  .مقتضى العفو يف أحكام العبادةعن هذا املبحث الكشف 

وهو  حتصيل ما هو ضروري: من حقوق اهللا تعاىل اخلالصة، ويقصد منها العبادة حق إن
الدين، والدين ضروري تمع ونظامه، والعبادات كلها شلقيام ارعملصاحل تعود بالنفع العميم على  ت

تمع، وهذا احلق ال جيوز إسقاطه وال حيق ألحدو الذي والعف. ١١التنازل عنه أو اخلروج عليه ا
ويبدو من هذا . يستلزم اإلسقاط قد جيري يف موطن العبادات مثل الصالة والزكاة والصيام واحلج

  .آخر إىل حكمٍ القول ما خيالف مميزات حقوق اهللا تعال اليت تتصف بعدم التنازل عن حكمٍ
وبني  هلذا التناقض الظاهري بني مبدأ العفو يف العبادة هذا املبحث حياول الوصول إىل احللّ

  .عن مقتضيات العفو ألحكام العبادات ديثوهذا احلل يندرج حتت احل. حرمة حقوق اهللا فيها
  :يف التايلاإلشارة إىل هذه األغراض ة أغراض، وميكننا العفو يف العبادات يقتضي عدو

ظهار مبدأ العفو يف الشريعة اإلسالمية إل عروقد ش :التيسري يف القيام بالعباداتوحتقيق اليسر  .١
وقال . التيسري، حيث عفا اهللا تعاىل عباده يف بعض احلاالت الطارئة يف قيامهم بالعباداتواليسر 
يريد اهللا بكم اليسر  ،)٢٨: النساء( يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً تعاىل

  .)١٨٥: البقرة( وال يريد بكم العسر
نفسه بصفة العفو، وهو يريد بكمال إرادته أن يبسط  إن اهللا قد وصف :حتقيق رمحة اهللا يف عباده .٢

، والعفو الذي أزال عن النفوس ظلمة الزالت برمحته وعن القلوب وحشة هعباده عفوعلى 
  .١٢رمحتهبالغفالت 

                                                           
  .٨٣- ٨٢ ص) م١٩٩٩ ٧بريوت، ط: مؤسسة الرسالة( الوجيز يف أصول الفقه،: زيدان، عبد الكرمي ١١
  .٣٤١ ص) م١٩٨٤، ١دار الكتاب العريب، ط: وتبري( شرح أمساء اهللا احلسىن للرازي،: فخر الدين الرازي، حممد بن عمر ١٢



  ٦

مبا  حيث إن العبادات أحكامها مقيدةٌ :إظهار الصلة الوثيقة بني العبد وربه يف املظهر التعبدي .٣
ا يف  والعفو حيقق ذلك بأن األحكام املعفو عنها معتربةٌ. فيها نساينأمر به وال يسوغ الدخل اإل

  . حني أن اهللا تعاىل يستثين هذه األحكام بداللة األمر الشرعي اإللزامي
 جديدةً ميثل صورةً –دون اجلنايات أو املعامالت  –إن العفو كمبدأ يف جانب العبادات 

إىل  ن أسباب التغري احلكمي يف أحكام العبادات من حكمٍم لنظرية العفو، حيث إن العفو يعترب سبباً
الترتب احلكمي املخالف لألصل بالنظر إىل مقتضى عن  ر العفو إىل أنه عبارةٌاشأوقد . آخر حكمٍ
  . التيسري

 إلزاميةٌ حالةٌهي والضرورة  ،لوجود الضرورة املعتربة يف الشرع واحلق، إن العفو حصيلةٌ
هذه الضرورة بعدم إلغاء الثوابت  ا وضع الشرع ما يسدذارية، فمن أجل هتقتضي خمالفة العادة اجل

  .الشرعية مثل الرخصة واالستحسان بالضرورة والعفو
  

  :الفصل الثاين
  املستـند الشرعي لنظرية العفو 

يرجع إىل أصله وحيمل معناه الفرعي يف النطاق  األصل له مستند علىإن كل ما يتفرع   
حتملها  معتربةٌ ما يحصل بعد النصوص الشرعية له مستندات كلَّ ر اإلسالمي إنّويف املنظو. األصلي
وهذا األمر يدعونا إىل احلديث عن املستند الشرعي لكل ما . إليها أي النصوص الشرعية عائدةٌوهي 

، وهذا االستناد والرجوع مما يبىن على النص إىل النص نفسه يتمثل يف جهتيه للداللة. يبىن على النص
  .١٣داللته على الفروع اجلزئية وداللته على األصول الكلية: ومها

ر إليها يف موضوع اوهذا الفصل الثاين من البحث يتفرغ لدراسة املستند الشرعي للنظرية املش  
دى مشروعية هذه ملالفصل يتطلب البيان واإليضاح و. البحث آال وهي نظرية العفو يف أحكام العبادة

ووجود املستند الشرعي هلذه النظرية يلزم وجود وصفها . يف أحكام العبادات اخلةًوا دكالنظرية يف 
كونه  علىويترتب . يفهو شرع واستناداً إحكاماً –أي النص  –الشرعي، ألن ما يستند إىل الشرع 

  .ابتداًء شرعياً هلزوم ما يستلزم ما يثبت شرعياً
ية العفو املعمول ا يف أحكام العبادة ومن أجل احلصر والقصر، إن املستند ا لشرعي لنظر  

واألول هو النص، ويقصد به ا لنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، . ساسينياألقسمني الينقسم إىل 
  .كل أنواعهبوثانيهما هو ما حيمل على النص ويقصد به اإلمجاع واالجتهاد 

  

                                                           
  .١٤٩ ص الوجيز يف أصول الفقه،: زيدان، عبد الكرمي ١٣
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  النص: املبحث األول
وهذه املكانة . رآن الكرمي والسنة الشريفةالنص أي الق يه أداة االعتبار الشرعي األوىل

  . على ما سواه للوصول إىل وصف الشيء شرعياً مٍمقد عن مرجعٍ على أن النص عبارةٌ األولية قائمةٌ
ما  لشيٍء أا أرجح لتكون مستنداً ىم علدقَ، إن النصوص الشرعية تومن حيث كونه مستنداً

إىل إسناد هذه النظرية و .وصاف املعتربة ملاهية ذلك الشيءللوصول إىل االعتبار الشرعي يف وضع األ
أن تكون النظرية تعود إىل النصوص الشرعية من ب لنصوص الشرعية يتمثل يف هذه الصورة املعربةا

  .عندها عليها ويف كوا معتربةً حيث إن النصوص تثبت النظرية يف كوا مبنيةً
يفيد أن  منضبطة دالة على مفهوم العفو كنظريةإن التتبع االستقرائي لآليات القرآنية ال  

وهذه . بذات القائم به يف مقتضياته العفو مقيد أنإىل  وهذه املعاين راجعةٌ. معان ةاآليات ترسم ثالث
  :املعاين، هي

  :العفو الصادر من رب العباد اهللا تعاىل .١
− عفا اهللا عما سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام )٩٥: املائدة.(  
− عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذي صدقوا وتعلم الكاذبني )٤٣: التوبة.(  

فاألوىل . خاصة يه عباده حلاالتعلأن اهللا تعاىل شرع العفو لألمور الواقعة يف ما يقدر  جممل اآليتني؛
  ١٤.لعصمةالعفو يف حالة اجلاهلية قبل اإلسالم، والثانية العفو قبل الذنب ل

  :العفو الصادر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .٢
− فاعف عنهم واصفح إن اهللا حيب احملسنني )١٣: املائدة.(  
− فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر )١٥٩: آل عمران.(  

معاملة  فاألوىل العفو يف. العفو يف معاملته مع الناس ققأن اهللا تعاىل أمر الرسول أن حي جممل اآليتني؛
  ١٥.الرسول بأهل الكتاب بقيد العهد، والثانية العفو يف معاملته مع املسلمني قبل أن يستشريهم

  :العفو الصادر من العباد .٣
− وأن تعفوا أقرب للتقوى )٢٣٧: البقرة.(  
− فمن عفي له من أخيه )١٧٨: البقرة.(  
− والعافني عن الناس )١٣٤: آل عمران.(  
− خذ العفو وأمر بالعرف )١٩٩: ألعرافا.(  

                                                           
 ٨ ج/  ٣١٨ ص ٦ ج) م١٩٦٥دار إحياء التراث العريب، : بريوت( اجلامع ألحكام القرآن، :القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ١٤
  .١٥٤ ص
  .٢٤٩ ص ٤ ج/  ١١٦ ص ٦ ج اجلامع ألحكام القرآن، :القرطيب ١٥
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ن اهللا تعاىل أثبت حق العباد يف القيام بالعفو فيما يتعلق حبقوقهم اخلالصة مثل إعطاء إ جممل اآليات؛
إذ دخل  كرمية يف أخالقٍ وقد أشار الشارع إىل أن العفو ميزةٌ. املهر والقصاص والترك من العقوبة

   ١٦.لرفق باملؤمننيالعفو يف فعل اخلري كصلة القاطعني والعفو من املذنبني وا
إن طبيعة هذه النظرية يف األحاديث النبوية ال تنحصر يف مشتقات مصطلح العفو فحسب، 

بل هي تتجاوز إىل ألفاظ وهي تكون مثل ما جرى يف داللة . تدل معانيها إىل مفهوم العفو عديدة
، وف حتمل داللة العاليتونذكر بعض األحاديث . ةا الثالثااآليات القرآنية عليها من جانب تقسيم

  :وهي كاآليت
  ١٧."فاشهد أن اهللا قد عفا عنه" .١
  ١٨."إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه" .٢
  ١٩."ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء" .٣

فاألول من هذه األحاديث . إن اهللا تعاىل شرع العفو يف كل معانيه إلسقاط الشيء جممل األحاديث؛
ه من غزوة بدر رضي اهللا عنه لغيابهللا أسقط الذنب واإلمث من صحايب جليل عثمان يدل على أن ا

على أن العفو من اهللا بسقوط املؤاخذة بعد التوبة من  لوالثاين منها يد. وبيعة الرضوان لسبب
من صفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما وصف  العفو صفةٌوالثالث منها يدل على أن  ٢٠.العبد

  ٢١.به أصحابه
النصوص الشرعية توضح بداللتها احملور الذايت ملفهوم العفو يف معناه عدم األخذ أو هذه 

من هذا  وانطالقاً. يف الشريعة اإلسالمية عامةً الذي يكون قاعدةًوللتيسري  االعتبار برفع احلكم جلباً
  .ستمدة من القرآن والسنةامل النظريةاملفهوم نبين العفو يف صورته 

  
  ما حيمل على النص: يناملبحث الثا

هذه الوسيلة للوصول و". ما حيمل على النص"يف  يكونما  يه ةأداة االعتبار الشرعي الثاني
متثل  مستقلة من أدلة األحكام الشرعية، حيث يندرج حتتها عدة موضوعات إىل احلكم تعترب دليالً

. اإلمجاع والقياس واالجتهاد :وهذه املوضوعات هي. يف دراسة الفقه اإلسالمي وأصوله مباحث هامةً
                                                           

  .٣٤٤ ص ٧ ج/٢٠٧ ص ٤ ج/٢٥٣ ص ٢ ج/٢٠٧ ص ٣ ج اجلامع ألحكام القرآن، :القرطيب ١٦
  .٣٤٩٥ :رقم احلديث ٧أخرجه البخاري عن ابن عمر، يف كتاب فضائل أصحاب النيب، باب  ١٧
  .١٨: رقم احلديث ١١أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت، يف كتاب اإلميان، باب  ١٨
  .٢٠١٨ :رقم احلديث ٥٠كتاب البيوع، باب رجه البخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، يف أخ ١٩
: بريوت(حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطايب، : حتقيق فتح الباري بشرح صحيح البخاري،: ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ٢٠

  .٦٨ ص ١ ج) م١٩٥٩دار املعرفة، 
  .٣٤٣ ص ٤ ج املصدر نفسه، ٢١
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أوضح يف موضوع االجتهاد  يتمثل بشكلٍ "ما حيمل على النص" صطلحولكن املراد العام من هذا امل
  .للوصول إىل احلكم الشرعي مبسايرته مع النصوص الشرعية كمنهجٍ

عند ا  لنظرية العفو يكون أوسع تناوالً كون هذه األداة االعتبارية للحكم الشرعي مستنداً
حلمل مفهوم النظرية الثابتة يف النصوص إىل  فسيحاً الفقهاء يف األحكام املعفو عنها، ألا تعطي نطاقاً

يقتضي التغيري احلكمي لألصل  فالنص يومئ إىل ثبوت العفو كمبدأ عامٍ. يف غريها مفهومها تطبيقياً
يف  غري إلزاميٍ وته كمبدأ تطبيقيٍوأما ما حيمل على النص يومئ إىل ثب. للضرورة للتيسري ودفعاً جلباً

  . كذلك للضرورة للتيسري ودفعاً أحكام العبادات وغريها جلباً
وقد ورد . يف عرب التأريخ الفقهي اإلسالمي هلا ثابت داًيف هذه النظرية مستن اإلمجاعكون 

ومن أجل . قارنيف كتب الفقه امل وهي متوفرةٌ ،من األحكام املعفو عنها اليت أمجع عليها الفقهاء عدد
  ٢٢:التمثيل هلذه األحكام امع عليها يف العفو نذكر منها فيما يلي

  .اإلمجاع على العفو يف النسيان .١
  .اإلمجاع على العفو يف اخلطاء .٢
  .اإلمجاع على طهارة طني املطر .٣
  .اإلمجاع على طهارة النبيذ الذي مل يصر مسكراً .٤

يف االجتهادات اجلارية عند الفقهاء، حيث إم  هلا ثابت اًيف هذه النظرية مستند القياسكون 
ومن بعد النظر يف بعض . قاسوا الفروع الالحكمية على األصول املنصوص عليها يف  مدار العفو

عنها يف الكتب الفقهية جند بعني االعتبار أن الفقهاء استدلوا بالقياس للحصول على  واألحكام املعف
ومن بني . بينهما أي جلب التيسري ودفع الضرورة جامعة علةأن الفرع حيمل حكم األصل أي العفو ب

  :هذه األحكام، هي
  ٢٣.العفو عن ما ال يدركه الطرف من النجاسات .١
  ٢٤.صالعفو عن ما بني النصاب والنصاب اآلخر من األوقا .٢
  ٢٥.العفو يف ابتالع العريق أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق عن إبطال الصائم .٣

                                                           
 ١٠٣٨و ٧٢٠ ص ٢ج/  ٣٧٠ ص ١ ج) م١٩٨٤، ٢دار الفكـر، ط : دمشق( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي، :سعدي، أبو جيب ٢٢
  .١٠٥٤و ١٠٤٢و
  .١٧٣ ص ١ ج) ١٩٨٩، ٣دار الفكر، ط: دمشق( الفقه اإلسالمي وأدلته،: الزحيلي، وهبة ٢٣
مكتبـة اإلرشـاد،   : جدة(حممد جنيب املطيعي، : حتقيق موع شرح املهذب للشريازي،كتاب االنووي، أبو زكريا حمي الدين بن شرف،  ٢٤

  .٣٥٦ ص ٥ ج) م١٩٨٥
مطبعـة  : القاهرة(عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وعبد الفتاح حممد احللو، : حتقيق املغين،: ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقدسي ٢٥

  .٣٥٤ ص ٣ ج) م١٩٨٧، ١هجر، ط
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نها كلها تقاس على األصل الثابت يف استقراء النصوص الشرعية يف هذه األحكام املعفو ع
  .اقتضائها إىل جلب اليسر ودفع املشقة

هو الذي والفقهاء، بل  لدى يف الوصول إىل األحكام املعفو عنها شائع االجتهادالعمل بـ 
 ةٌقه اإلسالمي ثابتومعظم األحكام املعفو عنها يف الف. مع األحكام املستجدة جيعل نظرية العفو جاريةً

اليت خيتلف يف والشرعي الواسع، ويدخل فيه شىت أساليب وطرق استنباطية ) االجتهاد(ذا املنهج 
  .قبوهلا بني فقهاء املذاهب

ري غ قد تثبت بطريق االجتهاد يف صورة ومن املمكن أن نقول بأن األمثلة املذكورة سابقاً
وهذا ألن النص وما حيمل عليه ال يثبتان . مل عليهكان مستندها النص أم ما حي ، سواًءمباشرة

أوسعها  هلذه النظرية، مثّ مبدئياً ، إال أما قد وضعا أصالًقطعيةً صرحيةً األحكام املعفو عنها بداللةً
هلذه النظرية يف إثباته  أساسي ظهرواالجتهاد م. االجتهاد تطبيق هذا األصل يف جزئيات األحكام

لنظرية العفو ال سيما يف جمال العبادات لقلة النصوص  هام وهو مستند. حتتهالألحكام املندرجة 
  .ه أي العفواملتحدثة عن
 موجز القول، إن النظرية اليت تبىن على مفهوم العفو يف أحكام العبادة تستلزم عدة أمورٍو

وهذا االستمداد . وهذه النظرية تستمد جذورها إىل دالالت النصوص الشرعية من القرآن والسنة. منه
بطريق االستنباط من النصوص  ها يف الفقه اإلسالمي ثابتوجودأو االستناد يتمثل يف أن النظرية 

ادة قد متّ وهذا يشري إىل أن نظرية العفو يف أحكام العب. واالستدالل من ما حيمل على النصوص
يف الواقع املتجدد مع  توظيفهايف  هام إال أن االجتهاد له دور ،تنظريها وتنهيجها يف التراث الفقهي

  .مراعاة الضوابط الالزمة احمليطة ذه النظرية
  

  :الفصل الثالث
  الضوابط لنظرية العفو يف العبادة

به من احلدود والشروط الالزمة من  إن النظرية العلمية أيا كان نوعها حتتاج إىل النطاق احمليط  
واملقصود من سوء التعامل هو اخلروج من . هامعوجودها، لكي ال تقع النظرية يف فضاء سوء التعامل 

  . مدار حبث النظرية أو انضمام ما ال صلة ا أو تطبيقها على أساس ما ال تستهدفه، وغري ذلك
عليها تلزم هذا النطاق اخلاص ا، وهو ما اشتهر  الفكرة العلمية اليت تليق لبناء القول بالنظرية  

، ومن بني تلك عديدةً انالضوابط معأي وقد حيمل هذا املصطلح ". الضوابط"عند أهل العلم بـ 
الضوابط عند  توظيفإىل مراد واضع النظرية نفسه يف  وهذا عائد. الشروط واملوانع واحلدود: املعاين

  .إحلاقها إىل النظرية املقصودة



  ١١

 شفوهذه الدراسة ستك. هذا الفصل يقوم بدراسة الضوابط لنظرية العفو يف أحكام العبادة  
هذه الضوابط ال تظهر من عندنا بصورة ائية، إال أننا و. من الضوابط مع إيضاحها التمثيلي عددعن 

  .نتتبع ما يف التراث الفقهي املليء بأساسيات هذه النظرية
  
 

        العفو حتقق أسباب : املبحث األول
املراد من هذا أن احلكم بالعفو يف و ،الضابط األول هلذه النظرية هو حتقق أسباب العفو  

فالسبب ما يلزم من وجوده وجود  ،األفعال واألشياء ال يثبت بعدم السبب الذي يلزم لوجوده
ن احلكم يبىن إ، حيث الزمة مباشرة وهو يؤثر يف احلكم بصورة. احلكم، ويلزم من عدمه عدم احلكم

فهذه . سباب اليت تلزم وجودهاألإن العفو ال يحكم باألخذ به يف حالة عدم  .ظهوره على أسبابه
ألن الفقهاء أشاروا إليها عقب األحكام املعفو  ،غري منظمٍ يف التراث بشكلٍ األسباب جندها متوفرةً

  . إىل للحكم بالعفو فيها أو علةً عنها لتكون أمارةً
األسباب اجللية : همني، ومهااملقسمني الول بأن هذه األسباب تنقسم إىل وميكننا الق
تدل على احلكم بالعفو اليت يشري إىل أن األسباب ) األسباب اجللية(القسم األول . واألسباب اخلفية

يشري إىل أن ) األسباب اخلفية(والقسم الثاين . للعفو بأن يقول الفقهاء أن هذا السبب علةٌ ةٌ،صرحي
وهذه األسباب جلّها . فهم والنظرل، حيث تتطلب دقة اتدل على احلكم بالعفو خفيةٌاليت باب األس

  .تكمن يف مبحث عوارض األهلية
  

  :األسباب اجللية للعفو
العفو يف  والضرورة تستلزم ،عند الشرع بالشروط الواضعة هلا إن الضرورة معتربةٌ :الضرورة .١

فاألخذ به  ،عن رشاش البول كرؤوس اإلبر احلكم بالعفو ذلكمثال و. أحكام العبادة
  ٢٦.للضرورة

التعذر يستلزم العفو  يف و ،من أسباب العفو عند الشرع ليكون سبباً إن التعذر معترب :التعذر .٢
فاألخذ به  ،احلكم بالعفو عن طني الشارع املتيقن جناسته يف زمان الشتاء ذلكمثال و. أحكام العبادة

  ٢٧.لتعذر االحتراز عنه غالباً

                                                           
  .١٦٩ ص ١ ج الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي،  ٢٦
  .١٧٤ ص ١ ج املصدر نفسه، ٢٧
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ر عند من أسباب العفو يف أحكام العبادة معتب األخذ بعموم البلوى كسببٍ :عموم البلوى .٣
عما ال ميكن االحتراز أو االمتناع عنه من غسالة امليت ما دام يف  ذلك العفومثال و. الشرع

   ٢٨.تغسيله لعموم البلوى
فالعفو قد يثبت  ،من أسبابه ا سبباًاملشقة أو العسر يقتضي العفو يف أحكام العبادة لكوم :املشقة والعسر .٤

  ٢٩.مثال ذلك العفو عن يسري سلس البول بعد متام التحفظ ملشقة التحرزو .بوجود املشقة أو العسر
وقد قيد الفقهاء مطلق هذه األسباب للعفو باألوصاف الالزمة فيها، إذ ال عربة يف حتقق السبب املطلق 

  .يف القيام بأحكام العبادة ولعباً ذ تساهالًوهي تضبط العفو من أن يؤخ. من هذه األوصاف
  

  :األسباب اخلفية
وهذه  ،٣٠حيدث يف حقوق اهللا تعاىل سقط اهللا تعاىل اإلمث فيه عفواًأالنسيان الذي  :النسيان .١

، فال إمث يف ذلك كأن ترك أداء الصالة يف وقتها نسياناً مثالٌو. ها العبادات اخلالصة لهاحلقوق جلّ
  .من اهللا على الفاعل عفواً

الفعل الواقع على أساس اخلطاء بانتفاء القصد من القائم به ال يعترب عند الشرع، واإلمث  :اخلطاء .٢
قوق الناس وق اهللا تعاىل من العبادات، وبالنسبة حلأن يتعلق حبق هلكنو ،من اهللا تعاىل يرفع عفواً

أنه مل يطلع وينوي  فاملثال يف ذلك كأن يأكل بعد الفجر ظاناً. ه بعض األحكامعلييترتب ف
  ٣١.الصيام على ذلك

قد يفيد مقتضى العفو بأن يسقط اإلمث  العمل الذي يقوم على اجلهل املعترب شرعاً :اجلهل .٣
 فاملثال يف ذلك كأن لبس احملرم املخيط أو تطيب أو غطى رأسه جاهالً. واملؤاخذة من القائم به

   ٣٢.فال شيء عليه
. هوم أي أا تلزم سقوط اإلمث، وهو يف معىن العفووبقية العوارض تسري يف مثل هذا املف
إال أن هذه  ،ما، يف مدار مقتضى العفو يف أحكام العبادة وهذه العوارض تؤثر يف األخذ حبكم شيٍء

ها بعض األحكام، وهي ال تسقط عليقد يترتب  هللعفو، ألناً يف كوا سبب خفيةً العوارض حتمل داللةً

                                                           
  .١٧٠ ص ١ ج املصدر نفسه، ٢٨
دار إحياء التـراث  : بريوت(رياض عبد اهللا عبد اهلادي، : إعداد الفهارس كتاب الفقه على املذاهب األربعة،: اجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عوض ٢٩

  .٢٨ ص ١ ج) م١٩٩٨، ٢العريب، ط
  .٣١٩ ص) م١٩٥٨دار الفكري العريب، : القاهرة( أصول الفقه: أبو زهرة، حممد ٣٠
  .٣٣١ ص، املصدر نفسه ٣١
  .١٧٣ ص ٣٠ ج) م١٩٨٧ ٢الكويت، ط( املوسوعة الفقهية،: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ٣٢
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العفو،  حدوثيف  صرحيةً هذا خبالف األسباب يف القسم األول اليت حتمل داللةًو. أو تغري احلكم ائياً
  .وتغريه من اللزوم إىل اإلباحة تسقط احلكم إطالقاًو
  

  حتقق شروط العفو : املبحث الثاين
أحكام من لحكم ل اًمسقطبوصفه سباب لتحقق العفو األاملبحث األول يف هذا الفصل تناول 

دراسة يف شروط العفو لتحقق لزومه يف أحكام العبادة للحث الثاين، سنتعرض ففي هذا املب. العبادة
  . مع السري يف املسلك االستقرائي على ما يتوفر يف تراثنا الفقهي

شروط العفو من عن نه يكشف يف أ يتمثلالقدر املتميز يف هذا املبحث عن املبحث السابق   
فالنقطة اجلوهرية هنا هي استخراج الشروط . احيث لزومه على األحكام الشرعية يف أثناء وجوده

يف أحكام العبادة ن يكون معترباًألضعت للعفو اليت و .  
عدمه دون وجوده، ألنه حالة يف لزوم احلكم يف  اًؤثرمالشرط خيتلف من السبب يف كونه   
ما يثبت  فالشرط يف العفو هو. عن ما يلزم عدمه عدم احلكم وال يلزم من وجوده وجود احلكم عبارةٌ

  . عدم االعتبار بالعفو يف حني عدمه، وال يلزم ثبوت االعتبار به يف وجوده فيه
لتضمن  وقد وضع الفقهاء عند قيامهم باألخذ بالعفو يف بعض أحكام العبادة شروطاً منضبطةً  

على هذه  عكفي كتابات الفقهاءالنظر بعني االكتشاف يف و. صالحية العمل بالعفو عند الشرع
وضعوا هذه الشروط، قصدوا التحرز يف جريان العفو يف جانب العبادات  ماحين همف ،للعفو الشروط

لفهم ضوابط العفو،  بيناً فنذكر يف ما يلي بعض هذه الشروط ليكون متثيالً. التضييق والالتعسر  يسلو
  :وهي
ففي . عند الشرع اًومعترب العفو يتطلب القدر املعني ليكون متحققاً :استيفاء املقدار احملدد للعفو .١

يف  مثالٌو. هذا القدر أو املقدار حيث عدمه يؤدي إىل عدم حتقق العفو توفّرهذه احلالة ال بد من 
ن قدر الدرهم من النجاسة إوقالوا  ،ذلك هو ما ذهب إليه احلنفية يف مقدار النجاسة املعفو عنها
، ويف النجاسة الرقيقة شرين قرياطاًاملغلظة يدخل يف العفو، ويقدر يف النجاسة الكثيفة مبا يزن ع

  ٣٣.بعرض مقعر الكف
وهذا  ،العلم من قبل شخص حنو احلكم وأاإلدراك أي العفو يثبت بعدم التيقن  :عدم حتقق التيقن .٢

ما وهو متيقن يف حكمه،  عند الشرع، حيث إن القائم بشيٍء يشترط يف العفو ألن يكون معترباً

                                                           
  .٢٥ ص ١ ج كتاب الفقه على املذاهب األربعة،: اجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عوض ٣٣
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يف هذا الشرط هو العفو عن ما ال يدركه البصر  مثالٌو. يهجيب العمل ذا احلكم، وال عفو عل
  .فالعفو ال يلزم يف حالة علمه عنه ٣٤،املعتدل كالدم اليسري والبول املترشش

اإلثبات ف. ل املعفو عنهفعهذا الشرط موضعه املرء الذي يقوم بال :كيفية اإليقاع يف املعفو عنه .٣
عه يف تلك احلالة املعفو عنها، إذ ال ينسب صاحب ووقكيفية النظر يف له حيتاج إىل فعبالعفو يف 

على وجهه أو قلة التحفظ، فإن نسب إىل ذلك فال يعفى  على شيء أو كبوةٌ املعفو عنه سقطةٌ
يف هذا الشرط هو كأن يتساهل أو ال حيرص على االبتعاد واالحتراز عن نواقض  مثالٌو ٣٥.عنه

  .أو خطأً الصوم حىت يقع فيها ناسياً
لى حالة عحمل احلكم لنظرية العفو يف أحكام العبادة، حيث ال ي اًروط متثل ضوابطفهذه الش

ن قتضياوشأا كشأن األسباب يف احلديث السابق، يف أما ي. العفو إال بعد حتقق هذه الشروط
ن ع اًاألخذ ذه النظرية خاليو. عند نظر الشرع مصاحبتهما يف السري مع هذه النظرية لتكون مقبولةً

على حكم مل يف أحكام العبادة، غري أن األحكام حتُ مستلزماً وابطها املذكورة ال يفيد حكماًض
  .خالفتهملاألصل هلا و ال مسوغ 

  
 احملافظة على حرمة العبادة   : املبحث الثالث

. لدراسة حرمة العبادة آخر مستقالً إن نظرية العفو اليت تقع يف جمال العبادات تطلب مبحثاً
املراد حبق و.  من حقوق اهللا تعاىل اليت تتميز خبصائص ختتلف من حقوق العباد اخلالصة حق فالعبادات

نسب إىل اهللا تعاىل لعظم خطره ، فيبأحد ما يتعلق به النفع العام من غري اختصاصٍتعاىل هو اهللا 
مجيع األفراد إىل  حيث إا راجعةٌ ٣٧وقد يترجم عن حق اهللا مبا فيه املصلحة العامة، ٣٦.ومشول نفعه

ومن خصائص حق اهللا هو أن ال جيوز إسقاطه وال . يف مراعاة منافعهم معنيٍ بقطع النظر إىل شخصٍ
ألنه يضبط نظام احلياة ٣٨التنازل عنه أو اخلروج عليه، حيق ألحد.  

مع صادم تهذه الطبيعة للعبادة تدل يف ظاهرها على أن العفو ال ميكن اجلري به فيها، ألنه ي
إال أن ثبوت النصوص  ،هامنبادة العليا أي عدم جواز إسقاطها أو التنازل عنها أو اخلروج ميزة الع

  .هلذه امليزة خمالفاً الشرعية اليت حتمل مراد العفو يف العبادة يقتضي حكماً
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  .١٧٤ ص ١ ج ،املصدر نفسه ٣٥
الشيخ زكريا عمـريات،  : دراسة شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه،: التفتازين، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي ٣٦
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 أا حقيف تعصم حرمة العبادة  لألصل يتطلب أموراً دخول العفو يف العبادة يف كونه خالفاًو
ها حتت موضوع الضوابط للعفو، رجالدراسة يف احلفاظ على حرمة العبادة ندف. تعاىلمن حقوق اهللا 

  .ألا تلزم وجودها عند نظرية العفو لكي ال تقع النظرية يف مواطن تنتهك فيها حرمة العبادة
بني أهل هذا العلم، ألن األصل يف العبادات التعبد والتزام  شائع" العبادة غري معللة"إن القول 

بكشف  عقلياً يرد بعض األحكام يف العبادات اليت ميكن تعليلها تعليالً لكنو عليها، حلدود املنصوصا
على هذا املفهوم  وبناًء ٣٩".عدم التعليل يف العبادات إال استثناء"وذا نقول بـ  ،هعلياملصلحة املترتبة 

غري  فاسد لكي ال يؤدي إىل تعليلٍللعبادة فإدخال العفو يف العبادة يتطلب االنتباه واالحتراز والوعي 
؛ عدم فمثالً. للحكم يف العبادة العفو يقتضي التعليل يف العبادة ألنه صار علةًو. يف العبادات مقبولٍ

بطالن الصالة مع وجود النجاسة املعفو عنها خيالف األصل للصالة وهو بطالا يف هذه احلالة كما 
فالعمل بالعفو يف . وهي العفو من مؤاخذة الشرع معينة علةعلى  فهذا احلكم مبين. عليها النص دلّ

للحكم اجلديد هلا أي احلكم املخالف  ولكنه تعليلالعبادة حييط به االحتراز من تعليل العبادة نفسه، 
  .لألصل

ال بد من مراعاته عند القيام بالعفو يف أحكام العبادة، وهو  واحد ن ذلك، هناك أمرع وفضالً
 جديداً على اإلطالق، بل هو يفيد حكماً العفو ال يسقط احلكم األصلي الثابت ابتداًءأن نفهم أن 

إىل  باحلكم األصلي قد يكون أوىل من احلكم بالعفو نظراً تمسكالف. له مع اجلواز األخذ به خمالفاً
الشرع اليت اجلواز أو اإلباحة يف األخذ بالعفو يقوم على أساس اقتضاء مقاصد و. اآلثار املترتبة عليه

  .جتلب اليسر وتدفع العسر
  

  خامتة البحث
يف جمال العبادات يف  متداولةً نظريةًبوصفه حول موضوع العفو  موجزٍ كالمٍإىل لقد تطرقنا 

التصور احلقيقي هلذه  رسمل غري كاف قليلةٌ صفحات هقدمتوهذا الكالم الذي . الفقه اإلسالمي
هذا التصور لنظرية العفو يف  رسماجلهد الذي قد بذل يف و. اهمدارفسيح الوها واسع نطاقالالنظرية 
  :وهي كاآليت. النتائج املفيدةعدد من  يتوقف عندالعبادة 

آخر  إىل حكمٍ بىن على النص الشرعي، وهي تقتضي خالف األصل بتغري حكمٍنظرية العفو تإن  .١
اته مما كان يف األصل الثابت عن مسقط احلكم ومستلزم وهي عبارةٌ ،ملراعاة التيسري ودرء املشقة

  .له

                                                           
  .١٨٨ ص) م١٩٩٢، ٢الدار العلمية للكتاب اإلسالمي، ط: الرياض( نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،: الريسوين، أمحد ٣٩
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 النص وما حيمل عليه جيعلها تسري على جٍأي تأسيس نظرية العفو على مستنداا الشرعية إن  .٢
واملستندات حتمل مفهوم العفو أعم من أنه مسقط األصل يف جمال . يف حدود املستندات منضبط

لفقه االجتهادي ملا يطرأ يف احلياة يف ا مستطيالً العبادات، وهذا قد جيعل العفو يفيد مبحثاً
  .التغري والتطور نسانية مناإل

الضوابط اليت حتيط نظرية العفو تلزم احلفاظ عليها ليصمن عصمة النظرية من وقوعها يف سوء إن  .٣
العفو يف أحكام العبادة ينتج ب األخذاالبتعاد عن هذه الضوابط يف و. يهافالتناول ا وخطاء النظر 

  .ه أثرهعليو املعترب عند الشرع، حيث ال يترتب عدم حتقق العف
العبادة حيقق عفو الشارع الغفور الرحيم يف شعائر واية القول، إن العفو اجلاري من بني جزئيات 

  .حتب العفو كرمي ك عفوهم العفو إنونسألك اللّ. عدم املؤاخذة األصلية
 

  مراجع البحث
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  .)م ١٩٧٦مكتبة مجهورية مصر، : مصر( للبيضاوي،
: بريوت(حممد عبد القادر عطا، : حتقيق أحكام القرآن،: ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا .٣

  .)م١٩٨٤، ١دار الكتب العلمية، ط
: حتقيق فتح الباري بشرح صحيح البخاري،: ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر العسقالين .٤

  ).م١٩٥٩دار املعرفة، : بريوت(يب، حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطا
عبد اهللا بن عبد احملسن : حتقيق املغين،: ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقدسي .٥

  .)م١٩٨٧، ١مطبعة هجر، ط: القاهرة(فتاح حممد احللو، التركي وعبد ال
دار : بريوت( لسان العرب،: ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري .٦

  .)م١٩٩٠، ١-صادر، ط
حممد سيد : حتقيق املفردات يف غريب القرآن،: األصفهاين، أبو القاسم احلسني حممد الراغب .٧

  .)م١٩٠٠، دار املعرفة: بريوت(كيالين، 
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف : التفتازين، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي .٨

  ).م١٩٩٦، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(الشيخ زكريا عمريات، : دراسة أصول الفقه،
: إعداد الفهارس كتاب الفقه على املذاهب األربعة،: اجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عوض .٩

  .)م١٩٩٨، ٢دار إحياء التراث العريب، ط: بريوت(عبد اهللا عبد اهلادي، رياض 
  )م١٩٨٨درا الفكر، : بريوت( أصول الفقه،: اخلضري بك، حممد .١٠



  ١٧

للكتاب الدار العلمية : الرياض( نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،: الريسوين، أمحد .١١
  ).م١٩٩٢، ٢اإلسالمي، ط

  .)م١٩٨٦، ١دار الفكر، ط: دمشق( ي،أصول الفقه اإلسالم: الزحيلي، وهبة .١٢
  .)١٩٨٩، ٣دار الفكر، ط: دمشق( الفقه اإلسالمي وأدلته،: _______ .١٣
جنوى . د: تصحيح املستصفى من علم األصول،: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد .١٤

 م١٩٩٧، ١دار إحياء التراث العريب، ط: بريوت(ضو(.  
  .)م١٩٨٧مكتبة لبنان، : لبنان( املصباح املنري،: يالفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقر .١٥
دار إحياء : بريوت( اجلامع ألحكام القرآن، :القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري .١٦

  .)م١٩٦٥التراث العريب، 
: حتقيق كتاب اموع شرح املهذب للشريازي،النووي، أبو زكريا حمي الدين بن شرف،  .١٧

  ).م١٩٨٥مكتبة اإلرشاد، : جدة(عي، حممد جنيب املطي
 .)م١٩٩٩ ،٧بريوت، ط: مؤسسة الرسالة( الوجيز يف أصول الفقه،: زيدان، عبد الكرمي .١٨
، ٢دار الفكر، ط: دمشق( موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي، :سعدي، أبو جيب .١٩

  ).م١٩٨٤
: تعليق احملصول يف علم األصول،: فخر الدين الرازي، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني .٢٠

  ).م١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، ط :بريوت(حممد عبد القادر عطا 
، ١دار الكتاب العريب، ط: بريوت( شرح أمساء اهللا احلسىن للرازي،: _________ .٢١

  .)م١٩٨٤
  .)م١٩٨٧ ،٢الكويت، ط( املوسوعة الفقهية،: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .٢٢


