
 الحكم الوضعي : ةثامنالالمحاضرة 

 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ىو ما يقتضي جعَل شيٍء سبًبا لشيٍء آخَر، أو شرطًا، أو مانًعا منو. :احلكم الوضعي

ألنو موضوٌع من ِقبِل الشَّارِع، فهَو الَّذي قرََّر مثاًل: أفَّ السَّرقَة سبٌب لقطِع الَيِد، والوضوَء  وُسّْي )وضعيِّا(
ِة الصَّالِة، وقتَل الوارِث مورّْثو مانٌع من ادلرياِث، من غرِي أف يتعلََّق بطلٍب من ادلكلَِّف.  شرٌط لصحَّ

( و  ( بكوِف األوَِّؿ داخاًل حتَت ُقدرَِة ادلكلَِّف، وأمَّا ومنُو ُتالحُظ الفرَؽ بنَي )احلكم التَّكليفيّْ )الوضعيّْ
الثَّاين فليس مبنيِّا على ُقدرِة ادلكلَِّف أو عدـِ ُقدرتِو، إمنا ىو قراُر الشَّريعِة يف اعتباِر األشياِء أو عدـِ 

 اعتبارَِىا.

 "أقسامو:

 وُد إىل أنواٍع ثالثٍة:من خالِؿ تعريِف احلكِم الوضعيّْ ُيالحُظ أفَّ البحَث فيو يع

ـُ وجوِدِه يتفرَُّع عنو صّحُة العمِل أو فساُدُه، كما يتفرَُّع  السَّبب، والشَّرِط، وادلانِع، ووجوُد كلٍّ منها أو عَد
 ما وضَعْتُو الشَّريعُة من االعتباراِت التَّابعِة لُقدرِة ادلَكلَِّف على االمتثاِؿ إىل: عزميٍة، وُرخصٍة.

ُة والُبطالِف )أو الَفساد( ، الرُّخصُة والعزميُة، وىذا فهذه مخسُة أقس : السَّبُب، الشَّرُط، ادلانُع، الصّْحَّ اـٍ
 بيانُػَها:

 ـ السَّبب  1

 "تعريفو:

 لَُغًة: ُكلُّ شيٍء يُتوصُل بِو إىل غريِِه.

 مًة على عَدـِ احُلكِم.واصطالًحا: األمُر الَّذي جعَل الشَّرُع وجوَدُه عالمًة على وجوِد احُلكِم، وعَدَمُو عال



فإذا كاَف السَّبُب معقوَؿ ادلعىن يُدرُِؾ العقُل مناسَبَتُو للُحكِم ُسّْي ب )العلَّة( كما ُيسمَّى )السَّبُب( ، 
وإذا كاَف السَّبُب غرَي معقوَؿ ادلعىن، بأْف خِفَي عَلى العقِل أْف يُدرَؾ  مثُل: اإلسَكاِر علٌَّة لتحرمِي اخلْمِر.

ُو للُحكِم، فُيقتصُر على تسميتِو )سبًبا( وال ُيسمَّى )علًَّة( ، مثُل: دخوِؿ الوقِت سبٌب لوجوِب ُمناسَبتَ 
 الصَّالِة.

 فائدُة ىذا التَّفصيِل:

 ما ُسّْي )علًَّة( صحَّ فيو القياُس، وما مْل ُيسمَّ )علًَّة( امتنَع فيِو القياُس.

ا: إضاَفُة احُلكِم إليِو، تقوُؿ مثاًل: )صاَلُة ادلغرِب، وصوـُ الشَّهِر، وِمَّا ُيساعُد على معرفِة كوِف الشَّيِء سببً 
. وحدُّ الشُّرِب، وكفَّارُة اليمنِي( ،  فادلغرُب والشَّهُر والشُّرُب واليمنُي أسباٌب دلا ُأضيَفْت إليو من األحكاـِ

 "تقسيمو:

 ينقسُم )السَّبُب( باعتباِر من سبَّبو إىل قسمنِي:

 ما جعلْتُو الشَّريعُة سبًبا ابتداًء من غرِي أف يكوَف للمكلَِّف فعٌل فيو. ػ1

 من أمثلتِو:

 [.87زواُؿ الشَّمِس لوجوِب صالِة الظُّهِر، قاؿ تعاىل: }أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس{ ]اإلسراء:  -1

 ِمْنُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْمُو{ . ُدخوُؿ الشَّهر لُوجوِب صوـِ رمضاَف، قاؿ تعاىل: }َفَمْن َشِهدَ  -2

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْْثَ َعَلْيِو{ ]البقرة:  -3 االضِطراُر جلواِز أكِل ادليَتِة، قاؿ تعاىل: }َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ
183. ] 

ٌة ِمْن أَيَّاـٍ ُأَخَر{ ادلرُض إلباحِة الِفطِر، قاؿ تعاىل: }َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفعِ  -4 دَّ
 [ .174]البقرة: 

 ـ ما سبب و  المكلَّف  فرتَـَّبِت الشَّريعة اآلثاَر على وجوِدِه.2

 من أمثلِتِو:



 [ السَّفُر إلباحِة الِفطِر، قاؿ تعاىل يف اآلية ادلتقدمة: }أَْو َعَلى َسَفٍر{ .1]

، قاؿ تعاىل:2] ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة{ ]النور:  [ الزّْنَا إلقامِة احلدّْ  [ .2}الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

، قاؿ النَّيّب 3]  : ))من بدَّؿ ديَنُو فاقْػُتلوُه(( .-صلى اهلل عليو وسلم  -[ الرّْدَّة إلباحِة َدـِ ادلرتدّْ

هَدى إليِو للهديَّة، والبيُع ِلم4]
ُ
تصدَُّؽ عليو [ اإلىداُء دلِلِك ادل

ُ
لِك ادلشرتي للسّْلعِة، والتَّصدُُّؽ دللِك ادل

 للصَّدَقِة، فهذِه وِشبُهَها أسباٌب لنقِل ملكيَِّة الشَّيِء دلن صارْت إليِو، ويكوُف هبا ُحرَّ التَّصرُِّؼ فيها.

 

 "تعريفو:الشَّرط 

 لَُغًة: العالَمةُ 

ليَس ىَو جْزًءا من ذاِت ذلَك الشَّيِء، بْل ىَو خارٌج واصطالًحا: ماتوقََّف وجوُد الشَّيِء على وجوِدِه، و 
 عنُو، كما ال يلزـُ من جوِدِه ُوجوُد ما كاَف شْرطًا فيِو.

 من أمثلِتِو:

ِة الصَّالِة، قاؿ تعاىل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوىَ 1] ُكْم{ [ الُوضوُء لصحَّ
: ))اليقبُل اهلل صالًة بغرِي طُهوٍر(( .فصحَُّة -صلى اهلل عليو وسلم  -[ ، وقاؿ النَّيبُّ 6اآلية ]ادلائدة: 

الصَّالِة موقوفٌة على وجوِد شرِط الُوضوِء، وليَس الُوضوُء جزًءا من نفِس الصَّالِة، كما ال يلزـُ من ُوجوِد 
 وجوُد الصَّالِة.

: -صلى اهلل عليو وسلم  -ٌط لصّحضِة عقِد النّْكاِح عنَد ُُجهوِر العلماِء، لقولو [ إذُف ويلّْ الزَّوجِة شرْ 2]
 ))ال نكاَح إالَّ ِبويلٍّ(( .

 "الفرق بين الشَّرط والرّكن

والرُّكوُع  يشرتُؾ )الشَّرُط( و )الُّركن( يف أفَّ ُكالِّ منهما يتوقَُّف عليِو وجوُد الشَّيِء، فالوُضوُء شرٌط للصَّالِة،
ِة الصَّالِة، لكْن ُيالحُظ الفرُؽ بينهَما يف أفَّ:  رُكٌن فيها، وال بُدَّ من وجوِد كلٍّ منهَما لصحَّ



 الشَّرَط خارٌج عن نفِس الصَّالِة ليس ُجزًءا منها.

 والرُّكَن جزٌء من نفِس الصَّالةِ 

 "أقسامو:

 ينقسُم الشَّرُط باعتباِر ُمشرِتِطِو إىل قسمنِي:

وىَو الَّذي جعلْتُو الشَّريعُة شرطًا، َكَحوِؿ احلْوِؿ عَلى ادلاِؿ الَّذي بلَغ النّْصاَب إلجياِب  ٌط َشْرِعيّّ ػ شر 1
 الزَّكاِة فيِو.

وىو الَّذي يضُعُو النَّاُس باختيارِىم يف تصرُّفَاِِتْم وُمعاماَلِِتِْم ال يف عباَداِِتم، َكالشُُّروِط  ػ شرٌط َجْعِليّّ:2
 طلحوَف عليها يف ُعُقوِدِىْم.الَِِّت يص

والُفقهاُء خمتلُفوَف يف ىذا النَّوِع من الشُّروِط يف صحَّتَها أو فساِدَىا، وما تدؿُّ عليِو األدلَُّة فيو التَّفصيُل، 
 وذلَك بتقسيِمِو إىل ِقسمنِي:

ُتُو بأْف ال يكوَف وَرَد يف الشَّرِع ما يُبِطُلُو، م1] ثالُُو: اْشرتَاُط البائِع منفعًة [ شْرٌط صحيٌح: وتُعرُؼ صحَّ
معيَّنًة على ادلشرتي يف عْقِد الَبيِع ال تُنايف مقصوَد الَبيِع، فقْد صحَّ عن جابِر بن عبِداهلل رضي اهلل عنهما 

رًا ليَس يس -صلى اهلل عليو وسلم  -أنَُّو كاف يسرُي على ُجٍل لُو َقْد أْعَيا، فمرَّ النَّيبُّ  رُي فضَربَُو، فساَر َسيػْ
نَقَدين ََثََنُو، ْثَّ ِمثْػَلُو، ْثَّ قاَؿ: ))بِْعِنيِو بِأوقيٍَّة( فِبعُتُو، فاْسَتْثنيُت ُُحْالنَُو إىل أىِلي، فلمَّا َقِدْمَنا أتيُتُو باجلَمِل و 

ُروي انصَرْفُت، فأرَسل على أثرِي قاَؿ: ))َما ُكنُت آلُخَذ ُجََلَك، َفُخْذ ُجَلَك ذلَك فُهَو َماُلَك(( . وما 
من النَّهي عن بيٍع وشرٍط فال يصحُّ من جهِة اإلسناِد، وكذلك كلُّ شرٍط ُعريفٍّ يف أيّْ عقٍد ليس معارًضا 

 لدليل يف الشَّرِع فهو شرٌط صحيٌح.

ِة الشُّروِط يف األصِل قولو تعاىل: }يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد{ ]ادلائ [ ، 1دة: والدَّليل على صحَّ
: -صلى اهلل عليو وسلم  -[ ، وقاؿ النَّيب 34وقولو: }َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئواًل{ ]اإلسراء: 

 ))أحقُّ الشُّروِط أف توُفو هبا ما استحلْلُتم بِو الُفروَج(( .

صلى اهلل عليو وسلم: ))ما باُؿ رِجاٍؿ و كقول  [ شرٌط باطٌل: ويعرُؼ بُطالنو بُورود ما يُبِطلُو يف الشَّرِع،2]
كتاِب اهلل فهَو باطٌل وإف كاَف مائَة  يشرتطُوَف شروطًا ليسْت يف كتاِب اهلل؟ ما كاَف من شْرٍط ليس يف



وادلقصوُد من كوِف الشَّرِط يف كتاِب اهلل  شْرٍط، قضاُء اهلل أحقُّ، وشْرُط اهلل أوثُق، وإمنا الوالُء دلْن أعتَق((.
 س فيِو أف يكوَف مشروًعا ال ِمنوًعا، وىو التَّقسيِم ادلذُكوِر.أو لي

: شرٌط صحيٌح، وشرٌط فاسٌد، وشرٌط باطٌل،  ومذىُب احلنفيَِّة قريٌب منو، لكنَّهم قالوا: ىو ثالثَُة أقساـٍ
فيفُسُد بو العقُد  وفرَّقوا بني الفاِسِد والباطِل بأفَّ الفاسَد ما كاَف فيو منفعٌة لكنَّو معارٌض لوصِف الصَّحيحِ 

لذلَك، أما الباطُل فليَس ِمَّا يصحُّ العقُد بو أو يفسُد بْل ىو شيٌء خارٌج عن نفِس العقِد، فهَو مبنزَلِة 
 اللَّغِو ال يُؤثػُّْرعلى العقِد.

 

 

 

 


