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ABSTRACT
The Forgiveness & Leniency in Worship in Islam is a burning issue of
today. Whereas Islam has ordained various spheres of basic principles of
punishes and qisas, on the same pattern, Islam has also provides various
injunctions regarding forgiveness and taking off revengeful attitude.
Forgiveness is often defined as an individual, voluntary internal process
of letting go of feelings and thoughts of resentment, bitterness, anger, and
the need for vengeance and retribution toward someone who we believe
has wronged us, including ourselves. The term forgiveness can be used
interchangeably and is interpreted many different ways by people and
cultures. This is specifically important in relational communication
because forgiveness is a key component in communication and the overall
progression as an individual and couple or group. When all parties have
a mutual viewing for forgiveness then a relationship can be maintained.
The leniency in worship is the basic principle of Islam. The significance of
forgiveness and dispute carries a great significance in Islam and on the
same pattern, revenge and punishment carries the same.
Keywords: Forgiveness, Leniency, Punishment.

 والصالة والسالم عيل حممد رسوله األمني وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،احلمد هلل رب العاملني
،أمابعد
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ان اهلل تعايل له ملك الساموات واألرض وخزائنهام ،ويسبط رمحته عليهامومن فيهام،وخيلق سننه فيهام سنة ثابتة
جازمة” َو َل ْن َ ِ
َتدَ ل ِ ُسن َِّة اهللهِ َت ْب ِد ْي ًال“()62وعلمه بسننه وهو فاطرها علام ذاتيا قائام نفسه..وإن حتقق مبدإأالعفو عبارة عن
جزءمن اجزاءمرتاكبة يف سنته الكونيه.وهويصف نفسه هبذا الصفة العظمي،وهو عامل بنفسه،
” َوك َ
َان اهللهُ َع ُف ًّوا َغ ُف ْو ًرا“(النساء)99:

إن هذا الرشيعة القدسية التي وضعها الشارع احلكيم متصفة بالعفويف إحدي مبادئها السامية.وهذه الرشيعة عبارة عن
قانون منضبط حلياة املسلم يف مجيع دقائقها يف جانبيها:الدنيوي واألخروي.والعفو يف اإلسالمية له وسائل معتربة
للوصول إليه،أو مايسمي باملستندات الرشعية.وكام له ضوابط تعصه من اخللل القادحة ألن السري معه يف القيام
بمتطلبات الرشيعة.ونظرالصالحية العفو ألن متتلك هذه املستندات والضوبط،نحاول إظهارهذا املوضوع كنظرية
منهجية يرتتب عليها أثر رشعي يف ترصفات املسلم۔
البحث الذي بني أيدينا يعترب حماولة علمية يف دراسة نظرية العفو يف أحكام العبادة بالرتكيز عيل املستندات التي ترجع
إليها هذه النظرية والضوابط التي تعصمها۔ إن نظرية العفو يف الفقه اإلسالمي تكون أكثر دراسة وبحثا يف املجال
اجلنائي دون غريه،هذاألن العفوكنظرية احلكم يسلك مبحثا مؤثرايف القضايا اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية۔ فموضوع
القصاص يف الفقه اجلنائي األسالمي اليستغني عن موضوع العفو ،بحيث وجوده فيه يفيدحكام خمالفا ملانص عليه
الرشع يف أصل القصاص۔ ولكن هذه النظرية التكاد تظهريف جانب العبادات ،وهي عبارة عن نظرية مرتامية خاليةعن
املنهج املنظم۔ وهذا الباعث حيثناإيل إجياد هذه الدراسة بإلقاه األفكار التي تضبط موضوع العفو ليكون نظرية معتربة
يف الرشع بصفة عامة ويف املجال التعبدي1بصفة خاصة۔
املنهج الذي نعتمد عليه يف إعداد هذاالبحث هواألحكام املعفو عنهايف العبادات ونستنبط منهاأساسيات مبدئية يف
تكوين هذه النظرية.وهذه الدراسة قائمةعيل األحكام املتداولة يف الرتاث الفقهي ،وهذا النظراالستقرائي يبني عيل
تتبع اجلزئيات الفقهية للوصول إيل نظرية كلية تضبط هذه اجلزئيات،فاجلهد يف حتقيق هذه النظرية قد يندرج يف مفهوم
أصويل ملصطلع’ختريج األصول عيل الفروع‘ الذي يندر احلديث عنه يف الرتاث األصويل.
قدتم تناول موضوع العفويف أحكام العبادة عنه الفقهاءيف مؤلفاهتم بصورة أنه حكم طاري يغري احلكم األصيل إيل
احلكم املخالف لألصل.وقدذكرواأن العفو يفيدحكام خمالفا للحكم الثابت ابتداء سواء كان بالنص أوباإلمجاع
أوباالجتهاد،والظاهرأن العفو موضوع أكثر تداوال يف الفقه،فهو إذاموضوع فقهي وليس بموضوع أصويل واحلق،إن
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قلة احلديث عن العفو بوصفه نظرية عند القدامي يف علم أصول الفقه اليعني عدم وجود قاعدة منضبطة عندما
تعرضوا لألحكام املعفوعنها يف العبادة،ألن حتقيق روح الرشيعة بحيث إهناتقتيض التيسري معتربا دوما يف مساعيهم
االجتهادية واإلفتائية۔
ونسال اهلل تعايل أن هيديناالسبيل املوصل نجاح هذه الدراسة،وأن جيعل عفوه فينا ومن معنا،ونستغفره العفو الكريم
من زلل األقالم ومن خلل األفهام وهو هيدي إيل الرشد۔

فصل األول:
مفهوم نظريةالعفو:
أول األوائل يف دراسة العلم هو التعرف عيل مصطلحات أساسية متداولة فيه،وهذه الدراسة تتطلب منا البيان الكايف
ملصطلح العفو الذي يكون حموراجوهريا يف البحث.وهو يمثل جزءا مهام يف السري مع هذه الدراسة البحثية ،وحيث
إن الفهم هلذه املصطلح فهام تاما يعني االستيعاب لقوائم هذا البحث.
واحلق إن هذااملصطلح موطنه يف علم أصول الفقه إال أن االثار احلكمية املرتتبة عليه تظهر بأكثروضوحا يف علم الفقه
وهو ثمرة علم أصول الفقه.والفقه الذي هوجمال لتطبيق أصوله يمثل مظهرا حيوياللقواعد والضوابط التي قدمت
صياغتها يف علم األصول.

املبحث األول:التعريف بصطلح العفو
وقبل اخلوض يف لب البحث عليناأن نتعرض ملبحث مبدئي نتحدث فيه عن املوضوع البحثي،وهو عائد إيل ماهية
املصطلح اجلوهري املتداول يف هذه الدراسة،واملراد من هذاملصطلح هو"العفو".فإن الدراسة القائمة يف هذا املبحث
تركز عيل ماهية العفو وحقيقتة مستندا اىل مفاهيمه الواردة يف النصوص الرشعية والتعبريات الفنيه عندأهل العلم.
ومن العادة اجلارية يف التعرف عيل أي مصطلح علمي أن يعرف يف منظوريه ومها:املنظوراللغوي واملنظور
االصطالحي .وهذانظرا إيل التعلق املعنوي يف الربط الوجودي بينهام،حيث إن املنظوراللغوي حيرص عيل أصل
املصطلح املستخدم عند أفواه البرش،وأمااملنظوراالصطالحي هيتم بفهم أصل املصطلح يف وروده عنداملتخصصني يف
املجال العلمي.والتعلق بينهام يتصور يف التغري الواجديف ماهية املصطلح حني تنقله من اجلانب اللغوي إيل اجلانب
االصطالحي .وهذا الفهم يؤدي إيل االستيعاب ملاهية املصطلح ومايتفرع عليها من اجلزئيات.وإن املصطلح لب
العلم،العلم اليظهر إيل الوجود بعدم العلم بلبه الذي يتعلق به وجوداوعدما.
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ويف اجلانب اللغوي،إن هذه الكلمة أي"العفو"مشتقة من جذرها اللغوي"عفا"،وقال تعايل :واعف
عنا(البقره،)286:وحتي عفوا(االعراف)90:
وهي تفيد معاين عديدة ومنها":التجاوزعن الذنب"2أو"التجاوز عن الزنب وترك العقاب عليه وأصله
املحووالطمس".3وإذاأسندهذا املعني اللغوي إيل مصطلح العفويف املفهوم اإلسالمي"فهوماوصفناه من حمو اهلل تعايل
ذنوب عبده عنه".4إن ماهية العفوتشريإيل معانيه العديدة وهي:اإلسقاط واملحو والتصحيح من األسقام
والرتك"5ومن هذه املعاين نالحظ أنامتفيد معني جامعا هلا وهو إزلة اليشء من اليشء سلبيا۔
ويف اجلانب االصطالحي،كلمة العفو تعني"اإلسقاط"وهذا املعني رجحه اإلمام الشافعي رمحه اهلل.6ولكن
هذااملرادف االصالحي ملصطلح العفو مقيدبموضوع القصاص والعقوبة،وباعتبارأنه سبب من اسباب سقوط العقوبة
يف القصاص كام قال تعايل:
ِ
ِ
ِ
حلر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َو ْاالُ ْن ٰثى بِ ْاالُ ْن ٰثى َف َم ْن ع ُِف َي َله
ب َع َل ْيك ُُم ا ْلق َص ُ
” ٰي َا ه َهيا ا َّلذ ْي َن ٰا َمن ُْوا كُت َ
حل هر بِا ْ ُ
اص ِيف ا ْل َقت ْٰيل َا ْ ُ
ِمن َا ِخي ِه ََشء َفاتباع بِاملَْعرو ِ
ف َو َا َداء اِ َل ْي ِه بِاِ ْح َسان“(البقره)178:
ُْ ْ
َ
ْ ْ ْ

وأماالذي نقصده من مصطلح العفويف هذاالبحث هوماالذي يقتيض اإلسقاط يف جانب العبادات.وهلذه قد يعرف
العفو۔

"التجاوز عن احلكم األصيل ملقتيض التسيري"
ومن هذا املصطلح يمكننا العكوف عيل نقاطه املهمة،وهي:
التجاوز :املراد منه هوالعدول عن حكم إيل حكم آخربحيث اليرتتب عليه الذنب أو اإلثم الالزم لفاعل هذااحلكم
أوتاركه أصال.ويدخل يف هذا املراد مطلق العدول سواء كان أصله واجبا أوحراما
احلكم االصيل :هواحلكم الذي رشع له ابتداء ،بأن يكون أصال ملاهية الشئي يف النظر الرشعي،ويرتتب عىل هذا أن
العفو خالف األصل،ألنه حكم طاري بعد ثبوت حكم ما۔
مقتيض التيسري:إن هذاالعدول من حكم إيل حكم آخر يبني عيل مقتيض التيسري،إذإن تغري احلكم يكون مؤسساعيل
جلب التيسري ودفع احلرج.
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وقد يتبادر يف الذهن إن العفو والرخصة مرتادفان يف كوهنام شاعالتحقيق اليرس،أي باعتبار أهنام حكام خمالفا لألصل
يبني عيل قصد التيسري املرشوع.ولكن النظر املتفحص ينايف هذا الرتداف،ونقول أن العفو والرخصة متباينان بحيث
خيتلف األول من الثاين.وأوجه التباين بينهام تتمثل يف االيت:


إن أصل الرخصة هوالعزيمة ،والعزيمة هي لزوم العباد بإجياب اهلل تعايل،7وبينامأصل العفو هو األصل نفسه
الذي رشع ابتداء عندثبوت احلكم۔



إن الرخصة هي ماالذي جيور فعله مع قيام املتقيض للمنع،8ولكن العفو اليكون كذلك ،ألنه جيوز فعله سمحا
ويرساوالمنعا۔



إن الرخصة هي احلكم ثبت عيل خالف الدليل لعذر9ولكن العفو هواحلكم ثبت عيل خالف الدليل لتيسري۔



إن األخذبالرخصة قديكون واجباأم مندوباأم مباحاأم خالف األويل،10وأما العفواليكون األخذبه إالمباحا۔



إن العفو عبارة عن حكم يستثني من أصل كيل مرشوع،وأن كونه مطلوباللوجود بوصف اإلباحة مع جواز
األخذ باألصل،ويبني عيل أنه جالب للتيسري ودافع للحرج.

املبحث الثاين:مقتيض العفو يف العبادة:
والذي جيزي عادة يف الدراسات الفقهية واألصولية،أن العفو يعترب موضوعايف فقه اجلنايات،حيث إنه يؤدي إيل التغري
احلكمي يف مبحث القصاص .والعفوالصادر من سبل أهل املقتول للقاتل يقتيض سقوط القصاص عيل القاتل إيل
احلكم اآلخر وهودفع الدية.وأماالذي هيمنا يف هذا البحث هوالعفو بوصفه موضوعا يف فقه العبادات،حيث إنه يسبب
التغرياحلكمي يف أحكام العبادات من حكم إيل آخر خيالف األصل۔
وبعدالنظر إيل ماأخذنا يف املبحث السابق ،نفهم منه حقيقة العفو التي نقصدها،ونحاول يف هذااملبحث الكشف عن
مقتيض العفو يف أحكام العبادة۔
إن العبادة حق من حقوق اهلل تعايل اخلالصة ،ويقصد منها:حتصيل ما هورضوري وهو الدين ،والدين رضوري لقيام
املجتمع ونظامه،والعبادات كلها رشعت ملصالح تعود بالنفع العميم عيل املجتمع ،وهذا احلق الجيوزإسقاطه وال حيق
ألحد التنازل عنه أو اخلروج عليه۔11والعفوالذي يستلزم اإلسقاط قد جيري يف مؤطن العبادات مثل الصالة والزكاة
والصيام احلج.ويبدومن هذا القول ماخيالف مميزات حقوق اهلل تعال التي تتصف بعدم التنازل عن حكم إيل حكم
آخر۔
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هذااملبحث حياول الوصول إيل احلل هلذا التناقض الظاهري بني مبدأ العفو يف العبادة وبني حرمة حقوق اهلل فيها.وهذا
احلل يندرج حتت احلديث عن مقتضيات العفوألحكام العبادات.
والعفويف العبادات يقتيض عدة أغراض،ويمكننااإلشارة إيل هذه اإلغراض يف التايل:
حتقيق اليرسوالتيسرييف القيام بالعبادات:وقدرشع مبدأالعفويف الرشيعةاإلسالميةإلاظهار اليرس والتيسري ،حيث عفااهلل
تعايل عباده يف بعض احلاالت الطارئة يف قيامهم بالعبادات.وقال اهلل تعايل:
ف َعنْكُم و ُخلِ َق ْ ِ
االن َْس ُ
ان َض ِع ْي ًفا“(النساء)28:
هلل َا ْن هخيَف َ
” ُي ِر ْيدُ ا هُ
ْ َ
رس“(البقره)185:
” ُي ِر ْيدُ ا هُ
رس َو َال ُي ِر ْيدُ بِك ُُم ا ْل ُع ْ َ
هلل بِك ُُم ا ْل ُي ْ َ

حتقيق رمحة اهلل يف عباده:إان اهلل قد وصف نفسه بصفة العفو،وهو يريد بكامل إرادته أن يسبط عيل عباده عفوه،والعفو
الذي أزال عن النفوس ظلمة الزالت برمحته عن القلوب وحشة الغفالت برمحته۔

12

إظهارالصلة الوثيقة بني العبد وربه يف املظهر التعبدي:حيث إن العبادات أحكامها مقيدة بام أمربه واليسوغ الدخل
اإلنساين فيها .والعفوحيقق ذلك بأن األحكام املعفو عنها معتربة هبا يف حني أن اهلل تعايل يستشني هذه األحكام بداللة
األمرالرشعي اإللزامي۔
إن العفو كمبدا يف جانب العبادات۔دون اجلنايات أو املعامالت۔يمثل صورة جديدة لنظرية العفو ،حيث إن العفو يعترب
سببامن أسباب التغري احلكمي يف أحكام العبادات من حكم إيل حكم آخر.وقد أشارالعفو إيل أنه عبارة عن الرتتب
احلكمي املخالف لألصل بالنظر إيل مقتيض التيسري۔
واحلق،إن العفوحصيلة لوجودالرضورة املعتربة يف الرشع،والرضورة هي حالة إلزامية تقتيض خمالفة العادة
اجلارية،فمن أجل هذا وضع الرشع مايسدهذه الرضورة بعدم إلغاء الثوابت الرشعية مثل الرخصة واالستحسان
بالرضورة والعفو۔

الفصل الثاين:
املستند الرشعي لنظرية العفو:
إن كل مايتفرع عيل األصل له مستند يرجع إيل أصله وحيمل معناه الفرعي يف النطاق األصيل۔ ويف املنظور اإلسالمي
إن كل ما حتصل بعدالنصوص الرشعية له مستندات معتربة حتملهاوهي وعائدة إليها أي النصوص الرشعية.وهذه
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األمريدعوناإيل احلديث عن املستند الرشعي لكل ما يبني عيل النص.وهذا االستناد والرجوع ممايبني عيل النص إيل
النص نفسه يتمثل يف جهتيه للداللة،ومها:داللته عيل الفروح اجلزئية وداللته عيل األصول الكلية۔

13

وهذه الفصل الثاين من البحث يتفرغ لدراسة املستند الرشعي للنظرية املشارإليها يف موضوع البحث آالوهي نظرية
العفو يف أحكام العباداة.والفصل يتطلب البيان وإليضاح ملدي مرشوعية هذه النظرية يف كوهناداخلة يف أحكام
العبادات .ووجوداملستند الرشعي عيل هلذه النظرية يلزم وجود وصفها الرشعي،ألن مايستند إيل الرشع ۔أي
النص۔إحكاماواستنادافهو رشعي.ويرتتب عيل كونه رشعيا لزوم مايستلزم مايثبته رشعياابتداء۔
ومن أجل احلرص والقرص،إن املستند الرشعي لنظرية العفو املعمول هبا يف أحكام العبادة ينقسم إيل القسمني
األساسيني.واألول هوالنص،ويقصد به النصوص الرشعية من الكتاب والسنة،وثانيهام هوماحيمل عيل النص ويقصد
به اإلمجاع والجتهاد بكل أنواعه۔

املبحث األول:النص
أداة االعتبار الرشعي األويل هي النص أي القرآن الكريم والسنة الرشيفة.وهذه املكانة األولية قائمة عيل أن النص
عبارة عن مرجع مقدم عىل ما سواه للوصول إيل وصف اليشءرشعيا۔
ومن حيث كونه مستندا،إن النصوص الرشعية نقدم عيل اهنا أرجع لتكون مستنداليشء ما للوصول إيل اعتبار الرشعي
يف وضع األوصاف املعتربة ملاهية ذلك اليشء.وإسناد هذه النظرية إيل النصوص الرشعية يتمثل يف هذه الصورة املعربة
بأن تكون النظرية تعود إيل النصوص الرشعية من حيث إن النصوص تثبيت النظرية يف كوهنا مبنية عليها ويف كوهنا
معتربة عندها۔
إن التتبع االستقر لآليات القرآنية الدالة عيل مفهوم العفو كنظرية منضبطة يفيد أن اآليات ترسم ثالثة معان.وهذه
املعاين راجعة إيل إن العفو مقيد بذات القائم به يف مقتضياته،وهذه املعاين،هي:

-1العفو الصادر من رب العباد اهلل تعايل:
هلل ِمنْ ُه َواهللهُ ع َِز ْيز ُذو انْتِ َقام"(املائده)95:
ف َو َم ْن َعا َد َف َينْت َِق ُم ا هُ
" َع َفا اهللهُ ع ََّام َس َل َ
ني "(التوبه)43:
ني َل َك ا َّل ِذ ْي َن َصدَ ُق ْو َاو َت ْع َل َم ا ْلك ِٰذبِ ْ َ
ْت َهل ُ ْم َحتهي َي َت َب َّ َ
" َع َفا اهللهُ َعن َْك ِمل َ َا ِذن َ

جممل اآليتني:أن اهلل تعايل رشح العفو لألمور الواقعة يف مايقدر عليه عباده حلاالت خاصة.فاألويل العفو يف حالة
اجلاهلية قبل االسالم ،والثانية العفو قبل الذنب للعصمة۔

14
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-2العفوالصادر من رسول اهللﷺ:
ِ
ِ
ني"(املائده)13:
" َفاع ُ
ب املُْ ْح ِسن ِ ْ َ
اص َف ْح ا َّن اهللهَ ُحي ه
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
اس َتغ ِْف ْر َلھ ْم َو َش ِ
او ْرھ ْم ِيف ْاالَ ْم ِر"(آل عمران)159:
" َفاع ُ
ْف َع ْنھ ْم َو ْ

جممل آيتني:أن اهلل تعايل أمر الرسول أن حيقق العفو يف معاملته مع الناس.فاألويل العفو يف معاملة الرسول بأهل الكتاب
بقيد العهد،والثانية العفويف معاملته مع املسلمني قبل أن يستشريهم۔

15

-3العفو الصادر من العباد:
" َو َا ْن َت ْع ُف ْوا َا ْق َر ُب لِلت َّْق ٰوى" (البقره)237:
" َف َم ْن ع ُِف َي َله ِم ْن َا ِخ ْي ِه"(البقره)178:
ني َع ِن الن ِ
َّاس"(آل عمران)134:
" َوا ْل َعافِ ْ َ
ني َع ِن الن ِ
َّاس"(األعراف)199:
" َوا ْل َعافِ ْ َ

جممل اآليات:إن اهلل تعايل أثبت حق العباد يف القيام بالعفوفياميتعلق بحقوقهم اخلالصة مثل إعطاء املهروالقصاص
والرتك من العقوبة .وقدأشارالشارع إيل ان العفو ميزة يف أخالق كريمة إذدخل العفو يف فعل اخلري كصلة القاطعني
والعفومن املذنبني والرفق باملؤمنني۔

16

إن طبعية هذه النظرية يف األحديث النبوية التنحرص يف مشتقات مصطلح العفو فحسب،بل هي تتجاوزإيل ألفاظ
عديدة تدل معانيها إيل مفهوم العفو.وهي تكون مثل ماجري يف داللة اآليات القرآنية عليها من جانب
تقسيامهتاالثالثة.ونذكر بعض األحديث التي حتمل داللة العفو وهي كاآليت:


فاشهد أن اهلل قد عفا عنه۔



أن شاء عفاعنه وإن شاء عاقبه۔



ولكن يعفوويغفر ولن يقبضه اهلل حتي يقيم به امللة العوجاء۔

17
18
19

جممل األحاديث:إن اهلل تعايل رشع العفويف كل معانيه إلسقاط اليشء.فاألول من هذه األحاديث يدل عيل أن اهلل أسقط
الذنب واإلثم من صحايب جليل عثامن ريض اهلل عنه لغيابه من غزوة بدر وبيعة الرضوان لسبب.والثاين منها يدل عيل
أن العفو من اهلل بسقوط املؤاخذاة بعدالتوبة من العبد۔20والثالث منهايدل عيل أن العفو صفة من صفات الرسول صيل
اهلل عليه وسلم كاموصف به اصحابه۔

21
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هذه النصوص الرشعية توضح بداللتهااملحور الذايت ملفهوم العفويف معناه عدم األخذ أو االعتبار برفع احلكم جلبا
للتيسري والذي يكون قاعدة عامة يف الرشيعة اإلسالمية.وانطالقا من هذا املفهوم نبني العفو يف صورته النظرية
املستمدة من القرآن والسنة۔

املبحث الثاين:ماحيمل عىل النص:
أداة االعتبار الرشعي الثانية هي مايكون يف"ماحيمل عىل النص".وهذه الوسيلة للوصول إيل احلكم تعترب دليال من
أدلة األحكام الرشعية،حيث يندرج حتتها عدة موضوعات مستقلة متثل مباحث هامة يف دارسة الفقه اإلسالمي
وأصوله.وهذه املوضوعات هي:اإلمجاع والقياس واالجتهاد ولكن املراد العام من هذااملصطلح"ماحيمل عيل
النص"يتمثل بشكل أوضح يف موضوع االجتهاد كمنهج للوصول إيل احلكم الرشعي بمسايرته مع النصوص
الرشعية۔
كون هذه األداة االعتبار للحكم الرشعي مستدا لنظرية العفو أوسع تناوال هبا عند الفقهاءيف األحكام املعفو عنها،ألهنا
تعطي نطاقا فسيحا حلمل مفهوم النظرية الثابته يف النصوص إيل مفهومها تطبيقيا يف غريها .فالنص يومئ إيل ثبوت
العفو كمبدا عام يقتيض التغري احلكمي لألصل جلباللتيسري ودفعا للرضورة.وأماماحيمل عىل النص يومئ إيل ثبوته
كمبدا تطبيقي غريإلزامي يف أحكام العبادات وغري جلباللتيسري ودفعا للرضورة كذلك۔
كون اإلمجاع يف هذه النظرية مستندا هلاثابت يف عربالتأريخ الفقهي اإلسالمي .وقد ورد عددمن األحكام املعفو عنها
التي أمجع عليها الفقهاء،وهي متوفرة يف كتب الفقه املقارن .ومن أجل التمثيل هلذه األحكام اجلمع عليها يف العفو
نذكر منهافيام ييل:

22

 .1اإلمجاع عيل العفو يف النسيان۔
 .2اإلمجاع عيل العفو يف اخلطاء۔
 .3اإلمجاع عيل طهارة طبن املطر۔
 .4اإلمجاع عيل طهارة النبيد الذي مل يرص مسكرا۔
كون القياس يف هذه النظرية مستنداهلاثابت يف االجتهادات اجلارية عند الفقهاء،حيث إهنم قاسوا الفروع الالحكمية
عيل األصول املنصوص عليها يف مدار العفو .ومن بعد النظر يف بعض األحكام املعفو عنها يف الكتب الفقهية نجد بني
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االعتبار أن الفقهاء استدلوابالقياس للحصول عيل أن الفرع حيمل حكم األصل أي العفو بعلة جامعة بينهام أي جلب
التيسري ودفع الرضورة .ومن بني هذه األحكام،هي:
 .1العفوعن مااليدركه الطرف من النجاسات۔

23

 .2العفوعن مابني النصاب والنصاب اآلخر من األوقاص۔

24

 .3العفو يف ابتالع العريق أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق عن إبطال الصائم۔

25

هذه اإلحكام املعفو عنها كلها تقاس عيل األصل الثابت يف استقراء النصوص الرشعية يف اقتضائهاإيل جلب اليرسودفع
املشقة۔
العمل االجتهاد يف الوصول إيل األحكام املعفو عنها شائع لدي الفقهاء،بل وهوالذي جيعل نظرية العفو جاريةمع
األحكام املستجده  .ومعظم األحكام املعفو عنها يف الفقه اإلسالمي ثابتة هبذا املنهج(االجتهاد) الرشعي
الواسع،ويدخل فيه شتى إساليب طرق استنباطية والتي خيتلف يف قبوهلابني فقهاء املذاهب۔
ومن املمكن أن نقول بأن األمثلة املذكورة سابقا قدتثبت بطريق االجتهاد يف صورة غريمبارشة ،سواءكان مستند النص
أم ماحيمل عليه .وهذا ألن النص وماحيمل عليه اليثبتان األحكام املعفو عنها بداللة رصحية قطعية،إال أهنام قد وضعا
أصالمبدئيا هلذه النظرية،ثم أوسعها االجتهاد تطبيق هذا األصل يف جزئيات األحكام .واالجتهاد مظهر اسايس هلذه
النظرية يف اثباته لألحكام املندرجة حتتها .وهومستند هام لنظرية العفوالسيام يف جمال العبادات لقلة النصوص املتحدثة
عنه أي العفو۔
وموجزالقول ،إن النظرية التي تبني عيل مفهوم يف أحكام العبادة تستلزم عدة أمور منه .وهذه النظرية تستمد
جذورهاإيل دالالت النصوص الرشعية من القرآن والسنة۔ هذااالستمداد أواالستناد يمتثل يف أن النظرية وجودها يف
الفقه اإلسالمي ثابت بطريق االستنباط من النصوص واالستدالل من ما حيمل عيل النصوص .وهذا يشري إيل أن
نظرية العفو يف أحكام العبادة قد تم تنظريها وتنهيجها يف الرتاث الفقهي ،إالأن االجتهاد له دور هام يف توظيفها يف
الواقع املتجدد مع مراعاة الضوابط الالزمة املحيطة هبذه النظرية۔

الفصل الثالث:
الضوابط لنظرية العفو يف العبادة:
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إن النظرية العلمية إيا كان نوعها حتتاج إيل النطاق املحيط به من احلدودو والرشوط الالزمة من وجودها ،لكي التقع
النظرية يف فضاء سوءالتعامل معها۔ واملقصود من سوء التعامل هواخلروج من مدار بحث النظرية أو انضامم ماال صلة
هبا أو تطبيقها عيل أساس ماال تستهدفه،وغريذلك۔
الفكرة العلمية التي تليق لبناءالقول بالنظرية عليها تلزم هذا النطاق اخلاص هبا ،وهو مااشتهر تلك عند أهل
العلم"الضوابط".وقد حيمل هذا املصطلح أي الضوابط معان عديدة،ومن بني.
املعاين:الرشوط واملوانع واحلدود.وهذا عائدإىل مرادواضع النظرية نفسه يف توظيف الضوابط عند إحلاقها إيل النظرية
املقصودة۔
هذاالفصل يقوم بدراسة الضوابط لنظرية العفو يف أحكام العبادة وهذه الدراسة ستكشف عن عدد من الضوابط مع
إيضاحها التمثييل .وهذه الضوابط التظهر من عندنا بصورة هنائية،إال أننانتتبع ما يف الرتاث الفقهي امليلءبأساسيات
هذه النظرية۔

املبحث األول:حتقق أسباب العفو:
الضابط األول هلذه النظرية هوحتقق أسباب العفو واملراد من هذا أن احلكم بالعفو يف األفعال واألشياء اليثبت بعدم
السبب الذي يلزم لوجوده،فالسبب مايلزم من وجوده وجود احلكم،ويلزم من عدمه عدم احلكم .وهو يؤثر يف احلكم
بصورة مبارشة الزمة،حيث إن احلكم يبني ظهوره عيل اسبابه .إن العفو الحيكم باألخذ به يف حالة عدم األسباب التي
تلزم وجوده .فهذه األسباب نجدها متوفرة يف الرتاث بشكل غريمنظم،ألن الفقهاءأشارواإليهاعقب األحكام املعفو
عنها لتكون أمارة أو علة إيل للحكم بالعفو فيها۔
ويمكننا القول بأن هذه األسباب تنقسم إيل القسمني املهمني،ومها:األسباب اجلليةواألسباب اخلفية۔القسم
األول(األسباب اجللية) يشري إىل أن األسباب التي تدل عيل احلكم بالعفو رصحية،بأن يقول الفقهاء أن هذا السبب علة
للعفو .والقسم الثاين(األسباب اخلفية)يشري إيل أن األسباب التي تدل احلكم بالعفو خفية،حيث تتطلب دقة الفهم
والنظر.وهذه األسباب جلها تكمن يف مبحث عوارض األهلية.

األسباب اجللية للعفو:
الرضورة:إن الرضورة معتربة عندالرشع بالرشوط الواضعة هلا،والرضورة تستلزم العفو يف أحكام العبادة .ومثال ذلك
احلكم بالعفو عن رشاش البول كرؤوس اإلبر،فاألخذ به للرضورة۔
66
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التعذر :إن التعذر معترب الرشع ليكون سببا من أسباب العفو،والتعذر يستلزم العفو يف أحكام العبادة .ومثال ذلك
احلكم بالعفو عن طني الشارع املتيقن نجاسته يف زمان الشتاء فاألخذ به لتعذر االحرتاز عنه غالبا۔

27

عموم البلوي:األخذ بعموم البلوي كسبب من أسباب العفو يف أحكام العبادة معترب عند الرشع .ومثال ذلك العفو عام
اليمكن االحرتاز أواالمتناع عنه من غسالة امليت مادام يف تغسيله لعموم البلوي۔

28

املشقة والعرس :املشقة أوالعرس يقتيض العفو يف إحكام العبادة لكوهنام سببا من أسبابه،فالعفو قد يثبت بوجود املشقة
أوالعرس .ومثال ذلك العفو عن يسري سلس البول بعد متام التحفظ ملشقة التحرز۔

29

وقد قيد الفقها مطلق هذه األسباب للعفو بألوصاف الالزمة فيها،إذ العربة يف حتقق السبب املطلق من هذه األوصاف.
وهي تضبط العفو من أن يؤخذ تساهال ولعبا يف القيام بأحكام العبادة۔

األسباب اخلفيه:
النسيان :النسيان الذي أسقط اهلل تعايل اإلثم فيه عفو حيدث يف حقوق اهلل تعايل،30وهذه احلقوق جلهاالعبادات
اخلالصةله .ومثال يف ذلك كأن ترك أداء الصالة يف وقتها نسيانا،فال إثم عيل الفاعل عفو من اهلل۔
اخلطاء :الفعل الواقع عيل أساس اخلطاء بانتفاء القصد من القائم به اليعترب عند الرشع،وإلثم يرفع عفوا من اهلل
تعايل،ولكنه أن يتعلق بحقوق اهلل تعايل من العبادات،وبالنسبة حلقوق الناس فيرتتب عليه بعض األحكام .فاملثال يف
ذلك كأن يأكل بعد الفجر ظاناأنه مل يطلع وينوي الصيام عيل ذلك۔

31

اجلهل :العمل الذي يقوم عيل اجلهل املعترب رشعا قديفيد مقتيض العفو بأن يسقط اإلثم واملؤخذةمن القائم به .فاملثال
يف ذلك كأن لبس املحرم املخيط أوتطيب أوغطي رأسه جاهال فالَشءعليه۔

32

وبقية العوارض تسري يف مثل هذا املفهوم أي أهنا تلزم سقوط األثم،وهو يف معني العفو .وهذه العوارض تؤثريف
الأخذبحكم َشءما،يف مدار مقتيض العفويف أحكام العبادة،إالأن هذه العوارض حتمل داللة خفية يف كوهنا سببا
للعفو،ألنه قد يرتتب عليها بعض األحكام،وهي التسقط أو تغرياحلكم هنائيا ۔وهذا بخالف األسباب يف القسم األول
التي حتمل داللة رصحية يف حدوث العفو تسقط احلكم إطالقا وتغري من اللزوم إيل اإلبإحة۔

املبحث الثاين:حتقق رشوط العفو:
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تناول املبحث األول يف هذاالفصل األسبباب لتحقق العفو بوصفه مسقطا للحكم من أحكام العبادة .ففي هذا املبحث
الثاين،سنتعرض للدراسة يف رشوط العفو لتحقق لزومه يف أحكام العبادة مع السري يف املسلك االستقرائي عيل يتوفر
يف تراثنا الفقهي۔
القدر املتميز يف هذه املبحث عن املبحث السابق يتمثل يف أنه يكشف عن رشوط العفو من حيث لزومه عيل األحكام
الرشعية يف أثناء وجودها .فالنقطه اجلوهرية هنا هي استخراج الرشوط التي وضعت للعفو ألن يكون معتربايف أحكام
العبادة۔
الرشط خيتلف من السبب يف كونه مؤثر يف لزوم احلكم يف حالة عدمه دون وجوده،ألنه عبارة عن مايلزم عدمه عدم
احلكم وال يلزم من وجوده وجود احلكم .فالرشط يف العفو هومايثبت عدم االعتبار بالعفو يف حني عدمه،وال يلزم
ثبوت االعتباربه يف وجوده فيه۔
وقد وضع الفقهاء عندقيامهم باألخذ بالعفو يف بعض أحكام العبادة رشوطا منضبطة لتضمن صالحية العمل بالعفو
عند الرشع .والنظر بعني االكتشاف يف كتابات الفقهاء يعكف عيل هذه الرشوط للعفو،فهم حينام وضعوا هذه
الرشوط ،قصد واالتحرز يف جريان العفو يف جانب العبادات وليس التعرس وال التضييق .فنذكر يف ما ييل بعض هذه
الرشوط ليكون متثيال بينا لفهم ضوابط العفو ،وهي:
استيفاء املقدر املحدد للعفو:العفو يتطلب املعني ليكون متحققا ومعتربا عند الرشع .ففي هذه احلالة البد من توفر هذا
القدر أو املقدار حيث عدمه يؤدي إيل عدم حتقق العفو .ومثال يف ذلك هو ما ذهب إليه احلنفية يف مقدار النجاسة املعفو
عنها،وقالوإن قدر الدرهم من النجاسة املغلظة يدخل يف العفو،ويقدر يف النجاسة الكثيفة باميزن عرشين قرياطا،ويف
النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكف۔

33

عدم حتقق التيقن:العفو يثبت بعدم التيقن أي اإلدراك أوالعلم من حيمل شخص نحو احلكم،وهذا يشرتط يف العفوألن
يكون معتربا عند الرشح،حيث إن القائم بيشءماوهومتيقن يف حكمه،جيب العمل احلكم،والعفوعليه۔ومثال يف
هذاالرشط هوالعفو عن ما اليدركه البرص املعتدل كالدم اليسري والبول املرتشش،34فالعفويف حالة علمه عنه۔
كيفيةإاليقاع يف املعفو عنه:هذاالرشط موضعه املرء الذي يقوم بالفعل املعفو عنه۔ فاإلثبات بالعفو يف فعله حيتاج إيل
النظر يف كيفية وقوعه يف تلك احلالة املعفوعنها ،إذالينسب صاحب املعفو عنه سقطة عيل َشءأوكبوة عيل وجهه أوقلة
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التحفظ ،فإن نسب إيل ذلك فال يعفي عنه35.ومثال يف هذا الرشط هوكان يتساهل أو الحيرص عيل االبتعاد واالحرتاز
عن نواقض الصوم حتي يقع فيها ناسيا أو خطا۔
فهذه الرشوط متثل ضوابطا لنظريةالعفويف أحكام العبادة،حيث البحمل احلكم عيل حالة العفو إالبعد حتقق هذه
الرشوط۔ وشأهناكشأن األسباب يف احلديث السابق،يف أهناميقتضيان مصاجتهاميف السري مع هذه النظرية لتكون مقبولة
عند نظرالرشع .واألخذ هبذه النظرية خالياعن ضوابطها املذكورة اليفيد حكام مستلزما يف أحكام العبادة،غري أن
األحكام حتمل عيل حكم األصل هلاوالمسوغ ملخالفته۔

املبحث الثالث:املحافظ عيل حرمة العبادة
إن نظرية العفوالتي تقع يف جمال العبادات تطلب مبحثاآخرمستقال لدراسة حرمة العبادة .فالعباد اخلالصة حق من
حقوق اهلل تعايل التي تتميزبخصائص ختتلف من حقوق العباد .واملراد بحق اهلل تعايل هوما يتعلق به النفع العام من غري
اختصاص بأحدفبنسب إيل اهلل تعايل لعظم خطره وشمول نفعه۔36وقد يرتجم عن حق اهلل بام فيه املصلحة
العامة،37حيث إهنا راجعة إيل مجيع األفراد بقطع النظرإيل شخص معني يف مرعاةمنافعهم ومن خصائص حق اهلل هو
أن الجيوز إسقاطه وال حيق ألحد التنازل عنه أو اخلروج عليه،38ألنه يضبط نظام احلياة۔
هذه الطبيعةللعبادة تدل يف ظاهرها عيل أن العفواليمكن اجلري به فيها،ألنه يتصادم مع ميزة العبادة العليا أي عدم
جواز إسقاطها أو التنازل عنها أواخلروج منها ،إال أن ثبوت النصوص الرشعية التي حتمل مراد العفو يف العبادة يقتيض
حكام خمالفا هلذه امليزة۔
ودخول العفو يف العبادة يف كونه خالفا لألصل يتطلب أمور تعصم حرمة العبادة يف أهنا حق من حقوق اهلل تعايل.
فالدراسة عيل حرمة العبادة بدرجها حتت موضوع الضوابط للعفو،ألهنا تلزم وجودها عند نظرية العفولكي التقع
النظرية يف مواطن تنتهك فيها حرمة العبادة۔
أن القول"العبادةغري معللة"شائع بني أهل هذا العلم،ألن األصل يف العبادات التعبد والتزام ولكن يرد بعض األحكام
يف العبادات التي يمكن تعليلها تعليال عقليا بكشف ،احلدود املنصوص عليهاوبناه عيل هذا املفهوم"39عدم التعليل
يف العبادات إالاستشناء وهبذا نقول املرتتبة عليه فإدخال العفو يف العبادة يتطلب االنتباه واالحرتاز والوعي لكي
اليؤدي إيل تعليل فاسد غري املصلحة للعبادة مقبول يف العبادات :والعفويقتيض التعليل يف العبادة ألنه صارعلة للحكم
يف العبادة .فمثالعدم بطان الصالة مع وجود النجاسة املعفوعنهاخيالف األصل للصالة وهوبطالهنا يف هذه احلالة كام
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دل عليها النص۔ فهذا احلكم مبني عيل معينة وهي العفو من مؤاخذة الرشع .فالعمل بالعفو يف العبادة حييط به االحرتاز
من تعليل العبادة نفسه،ولكنه تعليل للحكم اجلديدهلا أي احلكم املخالف لألصل۔
وفضالعن ذلك،هناك أمر واحد البدمن مراعاته عندالقيام بالعفو يف أحكام العبادة،وهو أن نفهم أن العفو التسقط
احلكم األصيل الثابت ابتداء عيل اإلطالق،بل يفيد حكام جديدا خمالفا له مع اجلواز األخذبه .فالتمسك باحلكم األصيل
قد يكون أويل من احلكم بالعفو نظرا إيل اآلثار املرتتبة عليه .واجلواز أو اإلخذ بالعفو يقوم عىل أساس اقتضاء مقاصد
الرشع التي َتلب اليرس وتدفع العرس۔

خامتة البحث:
لقد طرقنا إيل كالم موجز حول موضوع العفو بوصفه نظرية منأتداولة يف جمال العبادات يف الفقه اإلسالمي.
وهذاالكالم الذي قدمته صفحات قليلة غري كاف لرسم احلقيقي هلذه النظرية الواسع نطاقها والفسيح مدارها .واجلهد
الذي قد مذل يف رسم هذا التصور لنظرية العفو يف اعبادة يتوقف عند من النتائج املفيده .وهي كاآليت:


إن نظرية العفوتبني عيل النص الرشعي وهي تقتيض خالف األصل بتغريحكم إيل حكم آخر ملراعاة
التيسريودرءاملشقة،وهي عبارة عن مسقط احلكم ومستلزماته مماكان يف األصل الثابت له۔



إن تاسيس نظرية العفو عيل مستنداهتاالرشعية أي النص وما حيمل عليه جيعلها تيسري عيل هنج منضبط يف
حدود املستندات واملستندات حتمل مفهوم العفو أعم من أنه مسقط األصل يف جمال العبادات،وهذا قد
جيعل العفو يفيد مبحثا مستطيال يف الفقه االجتهادي ملايطرايف احلياة اإلنسانية من التغري والتطور.



إن الضوابط التي حتيط نظرية العفو تلزم احلفاظ عليهاليصمن عصمة النظرية من وقوعها يف سوءالتناول
هباوخطاءالنظرفيها .واالبتعاد عن هذاالضوابط يف األخذ بالعفو يف أحكام العبادة يتنج عدم حتقق العفو
املعترب عند الرشع،حيث اليرتتب عليه أثره۔



وهناية القول،إن العفو اجلاري من بني جزئيات شعائر العبادة حيقق عفوالشارع الغفور الرحيم يف عدم
املؤاخذاة األصلية .ونسألك اللهم العفو إنك عفو كريم حتب العفو۔

@ 2021 by the author, this article is an open access article distributed
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution
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