
٣8٣ مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

الحكم التكليفي والوضعي 
وأثرهما في الفقه اإلسالمي

إعداد
د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

Syednealy01@gmail.com





٣85 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

الملخص 

مبحث  أهمية  فيها  تناولنا  التي  المقدمة  بعد 

التكليفي  الــحــكــم  يشمل  الـــذي  الــشــرعــي  الــحــكــم 

في  التكليف  أســاس  ألنه  وذلــك  الوضعي؛  والحكم 

البحث  تناولنا هذا  المكلفين،  إلى  الخطاب  توجيه 

تعريف  األول:  المطلب  مطالب:  ثــة  ثــا خــال  مــن 

وأثره في  التكليفي  الثاني: الحكم  الحكم والمطلب 

في  وأثــره  الوضعي  الحكم  الثالث:  والمطلب  الفقه. 

الفقه. ثم الخاتمة.

الحكم  تعريف  فيه  فتناولنا  األول  المطلب  أمــا 

لغة واصطاحا وتوصلنا إلى تعريف الحكم الشرعي 

الذي عرفه ابٍن الحاجب بقوله: »خطاب اهلل المتعلُق 

، أو الوضع«،  بأفعال المكلفين باالقتضاء، أو التخيير

وأثره  التكليفي  الحكم  تناولنا  الثاني  المطلب  وفي 

في الفقه. وذكرنا أن أقسامه عند الجمهور خمسًة:

١ ـ اإليجاَب.

٢ ـ والندَب.

يَم.  3 ـ والتحر

٤ ـ والكراهَة. 

وفي  فقهية،  أمثلة  لها  لكل  ضربنا  واإلبـــاحـــَة.   5

في  وأثـــره  الوضعي  الحكم  تناولنا  الثالث  المطلب 

»ما  أنـــه:  ــو  وه ــه،  ل األصوليين  تعريف  ــا  وذكــرن الــفــقــه. 

لحكمه،  معرفا  علما  الشارع  نصب  بواسطة  استفيد 

كل حال.« فالحكم الوضعي  لتعذر معرفة خطابه في 

والشروط  األســبــاب  في  منحصر  التعريف  هــذا  على 

والموانع والصحة والفساد. وقد ضربنا أمثلة فقهية لكل 

منها، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي ألنه ربط بين 

المانعية بوضع من  أو  أو الشرطية،  بالسببية،  شيئين 

الشارع، أي: بجعل منه، أي: أن الشارع هو الذي جعل 

هذا سببا لهذا، أو شرطا له، أو مانعا منه.

له  تناولنا  خــال  من  بأنه  البحث  هــذا  وختمنا 

الوضعي  والحكم  التكليفي  للحكم  ما  لنا  اتضح 

المكلفين، ومن  إلى  من أهمية في توجيه الخطاب 

أثر في الفقه اإلسامي، وأنه ال بد من عرض خطاب 

الوضع  خطاب  ألن  الوضع؛  خطاب  على  التكليف 

يخصص  بالمرصاد لخطاب التكليف يقيد إطاقه و

الموانع  انتفاء  ن  عمومه. فقيام األسباب ال يكفي دو

الــمــانــع، ولن  السبب وعــدم  والــمــعــادلــة هــي وجــود 

كانت  ن توفر الشروط، سواء  تنتج صحة أو مانعا دو

أو  سلبا  وللموانع  إيجابا  لألسباب  مراعية  للوجوب 

شوط أداء وصحة.

***
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Research summary under the title:

Mandatory and positive judgments and their 

impact on Islamic jurisprudence.

In the introduction, we dealt with the im-

portance of the legal ruling, which includes the 

mandated ruling and the positive ruling. It has its 

basis in directing the discourse to the taxpayers. 

We have analyzed this research through the lens 

of three requirements. The first requirement: the 

definition of the judgment; the second require-

ment: the mandated judgment and its impact on 

jurisprudence; and the third requirement: the 

positive judgment and its impact on jurispru-

dence. Through these we find our conclusion.

Regarding the first requirement, we analyzed 

the definition of the ruling in terms of language 

and terminology. We also came to understand 

the definition of the legal ruling that Ibn Al-Ha-

jeb defined by saying: ”God’s speech related to 

the actions of those who are assigned by neces-

sity, choice, or situation.“ In the second require-

ment, we dealt with the commissioned ruling 

and its impact on jurisprudence. We found that 

its divisions to the public are fivefold: 1- The 

affirmative. 2 the scar. 3 the prohibition. 4. The 

hate. 5 and the permissibility. We gave each of 

them jurisprudential examples. Finally, in the 

third requirement we dealt with the positive rul-

ing and its impact on jurisprudence. 

Fundamentalists have it, which is to say: 

”What benefited from the establishment of the 

legislator’s knowledge determines his judgment, 

because in no case can his speech be known.“ 

The positive judgment on this definition is lim-

ited to causes, conditions, impediments, health, 

and corruption. We have given jurisprudential 

examples for each of them, and this type was 

called the ”positive judgment“ because it linked 

two things with cause, condition, or impediment 

to a situation from the Lawgiver, for example, 

by its creation )e.g., the Lawgiver is the one who 

defined the reason for this, a condition for it, or 

an impediment to it(. 

As we concluded this research, it became 

clear to us that the mandated judgment and the 

positive judgment are of importance in direct-

ing the discourse to the taxpayers, its impact 

on Islamic jurisprudence, and the presentation 

of the assignment discourse to the status dis-

course. The speech of the circumstance, made 

in the pursuit of a letter of assignment, restricts 

its release and allocates its generality. The ex-

istence of cause is not sufficient without the ab-

sence of impediment. Both requirements must 
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be met: the presence of cause and the absence 

of impediment. We cannot determine health or 

impediment without the availability of defined 

conditions, whether it be in considering positive 

reasons and negative impediments, or perfor-

mance and health conditions.

***

المقدمة

أما بعد فإن الدارس لعلم أصول الفقه ال يمكن أن 

يشمل  الذي  الشرعي  الحكم  مبحث  أهمية  يجهل 

ألنه  وذلـــك  الــوضــعــي؛  والــحــكــم  التكليفي  الحكم 

أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين، 

وبه يتميز ما هو واجب وما هو مندوب وما هو حال 

وما هو حرام، وما هو سبب أو شرط أو مانع من شيء، 

ل التفريُق بينها عمليَة  وغيُرهن من األحكام التي ُيسّهِ

الفهم واالستيعاب لدى طالب هذا العلم.

الفقه اإلسامي ليس أقل شئنا  أثرهما في  كما أن 

لدى  معلوم  هو  كما  األخرى  األصولية  المباحث  من 

أهل هذا الفن.

يكن  لم  التمييز  هذا  أن  إلى  هنا  التنبيه  يجدر  و

الــذي  الشكل  هــذا  على  والتابعين  الصحابة  عند 

عن  يفهمونه  كانوا  إنما  و الــدرس  هــذا  في  سنتناول 

والحس  طبائعهم(  في  مركوزا  )أي  السليقة  محض 

مراقي  في  اهلل  عبد  سيدي  أشار  هذا  إلى  و اإليماني. 

السعود بقوله:

ــة ــ ــق ــ ــي ــ ــل ــ وغـــــــــــيـــــــــــره كـــــــــــــــان لـــــــــــه س

ــقــه ــي ــرب مـــــن خــل ــعــ ــ ــل ــ ــل الـــــــــذي ل ــ ــث ــ م

وأثرهما  الشرعي  الحكم  قسمي  نتناول  أن  وقبل 

أن  بد  ال  البحث  هذا  موضوُع  هما  اللذين  الفقه  في 

الحكم  ألن  الشرعي؛  والحكم  الحكم  بإيجاز  أعرف 

على الشيء فرع عن تصوره، وال تصور إال وهو مسبوق 

الحكماء  جمهور  مذهب  على  والتصور  بتصديق؛ 
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مشروطه،  على  سابق  والــشــرط  التصديق  في  شــرط 

ثة مطالب وخاتمة. وسأتناول الجميع من خال ثا

المطلب األول: تعريف الحكم

المطلب الثاني: الحكم التكليفي وأثره في الفقه.

المطلب الثالث: الحكم الوضعي وأثره في الفقه.

خاتمة: وتشمل على الخاصة المتوصل إليها.

المطلب األول: تعريف الحكم

أوال: تعريف الحكم لغة واصطالحا:

قضى،  أي:  يحكم،  حكم  مصدر  لغة:  الحكم   -١

وأصله في اللغة المنع.

: »الحكم القضاء وأصله  قال في المصباح المنير

من  منعته  إذا  بــكــذا  عليه  حكمت   : يــقــال  المنع، 

خافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك«)١(.

وحكمت  وأْحَكمتها،  الــدابــَة  َحَكْمت  يــقــال  »و

السفيه وأحكمُته، إذا أخذت على يديه. قال جرير)٢(: 

ــْم ــهــاءك ــوا ســف ــ ــُم ــ ــِك ــ ــيــفــة أْح ــي حــن ــ ــِن ــ أَب
ــا«)٣( ــبـ أغـــضـ أن  عــلــيــكــم  أخـــــاف  إنــــي 

بن  ألحمد  الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   )١(
 - العلمية  المكتبة   : )نــشــر الفيومي،  علي  بــن  محمد 

بيروت، بدون / ط ، وبدون / ت، ج ١ ص ١٤5.
)٢( هو أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفى، واسمه حذيفة، 
والخطفى لقبه، ابن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن 
مر  بن  تميم  ابن  مناة  يد  ز بن  مالك  بن  حنظلة  بن  يربوع 
كان من فحول شعراء اإلسام  ؛  التميمي الشاعر المشهور

توفى سنة، ١١١هـ. انظر : وفيات األعيان ج ١ ص 3٢١.
)3( معجم مقاييس اللغة، مادة »حكم« ج ٢ ص ٩١. القاموس 

المحيط، مادة »حكم« ج ١٢ ص ١٤3 ـ ١٤٤.

ألمر  ــر  أم )إثــبــات  هــو  االصــطــاح  فــي  الحكم   -٢

وهو  بقائم  ليس  وعمرو  قائم  يــاد  ز نحو  عنه(  نفيه  أو 

ثة أقسام: ينقسم إلى ثا

النسبة  )العقل(  فيه  يعرف  ما  وهو  عقلي:  حكم 

ايجابًا.  الجزء  من  كبر  أ الكل  نحو  سلبًا  أو  ايجابًا 

كبر من الكل سلبًا. الجزء ليس أ

حكم عادى: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة.
حكم شرعى: وهو المقصود عندنا هنا )٤(

ثـــانـــيـــا: الــحــكــم الـــشـــرعـــي وهــــو فـــي اصــطــاح 

األصوليين، عرف بتعريفات متعددة لم يخل أي منها 

الحاجب  ابٍن  تعريف  أشملها،  ولعل  االعتراض،  من 

إن كان لم يخل الوارد: »خطاب اهلل المتعلُق بأفعال  و

، أو الوضع«)5(. المكلفين باالقتضاء، أو التخيير

فالمقصود بخطاب اهلل كامه مباشرة، وهو القرآن، 

سنة،  من  كامه  إلى  يرجع  كان  ما  وهو  بالواسطة  أو 

الشارع  التي نصبها  الشرعية  األدلة  أو إجماع، وسائر 

لمعرفة حكمه.

على   � الــرســول  عن  يصدر  ما  وهــي  فالسنة: 

كامه؛ ألنها مبينة له، وهي  وجه التشريع، راجعة إلى 

إن  الهوى  عن  ينطق  )وما  تعالى:  قال  إليه،  اهلل  وحي 

هــو إال وحــي يــوحــى( واإلجــمــاع ال بــد لــه مــن مستند 

كــام اهلل  ــى   مــن الــكــتــاب أو الــســنــة، فــكــان راجــعــا إل

. بهذا االعتبار

)٤( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 6 
منه  وقريب  بعدها.  ومــا   3٢5 ص   ١ ج  المختصر  بيان   )5(
: إرشاد الفحول ج ١ ص ٧١ ـ ٧٢،  تعريف الشوكاني . انظر

اإلحكام لآمدي ج ١ ص ١3١، اإلبهاج  ج ١ ص ٤3.
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كاشفة  فإنها  ها  ِ
ّ
كل الشرعية  األدلــة  سائر  وهكذا 

لخطاب اهلل ومظهرة للحكم الشرعي.)١(

كان طلَب  أ الطلب سواء  )باالقتضاء(  والمقصود 

كان هذا الطلب بنوعيه  الفعل أم طلب الترك، وسواء أ

على سبيل اإللزام أم كان على غير اإللزام. 

وتركه  الشيء  فعل  بين  التسوية  بالتخيير  والمراد 

إباحة كل منهما  ، و بدون ترجيح أحدهما على اآلخر

للمكلف.

والمراد بالوضع جعل شيء سببا آلخر أو شرطا له 

البطان  أو  بالصحة  الشيء  وصُف  أو  منه،  مانعا  أو 

كما سنذكر ال حقا.

ومن خال تعريف األصوليين للحكم يعرف أمران: 

بغير  المعتلَق  تعالى  اهلل  خــطــاب  أن  أحــدهــمــا: 

تعالى  خطابه  مثل  حكما،  يسمى  ال  المكلف  أفعال 

المكلفين  وبــذات  وفعله.  وصفاته  بذاته  المتعلِق 

والجماد.

 
َ

ال ُه 
َ
ّن
َ
أ فما تعلق بذاته، نحُو قوله تعالى: )َشِهَد اهلُل 

 )٢(.)  ُهَو
َّ

َه ِإال
َ
ِإل

 ُهَو 
َّ

َه ِإال
َ
 ِإل

َ
وما تعلق بصفاته، نحُو قوله تعالى: )اهلُل ال

وُم(.)3( َقّيُ
ْ
َحّيُ ال

ْ
ال

ُكّلِ  َخاِلُق  )اهلُل  تعالى:  قوله  نحُو  بفعله،  تعلق  وما 

َشْيٍء(.)٤( 

يدان ص ٢3 ـ ٢٤. )١( الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم ز
)٢(  سورة آل عمران: ١8.

)3( سورة البقرة: ٢55.
)٤( سورة الرعد: ١6.

َقْد 
َ
وما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى: )َول

َقُكْم ِمْن 
َ
ُكْم()5(، وقوله تعالى: )َخل ْرَنا ُثّمَ َصّوَ ُكْم  ْقَنا

َ
َخل

َنْفٍس َواِحَدٍة()6(

ُر  ُنَسّيِ ــْوَم  َي )َو تعالى:  قوله  نحو  بالجماد.  تعلق  وما 

()٧( ونحِوها«.
َ

ِجَبال
ْ
ال

نفس  هــو  األصــولــيــيــن  عند  الحكم  أن  ثانيهما: 

خطاب اهلل، أي: النصوص الشرعية، أما عند الفقهاء 

فالحكم هو أثر هذا الخطاب، فقوله تعالى: )وال تقربوا 

الزنا( هو الحكم عند األصوليين، وعند الفقهاء الحكم 
ما تضمنه هذا النص الشرعي، وهو حرمة الزنا.)8(

اختاره  الــذي  الحاجب  ابن  تعريف  من  وانطاقا 

الحكم  تقسيم  يمكن  األصوليين  ــذاق  ح مــن  كثير 

الشرعي إلى قسمين:

القسم األول: الحكم التكليفي.

القسم الثاني: الحكم الوضعي.

المطلب الثاني: الحكم التكليفي وأثره في الفقه.

المتعلُق  الشارع  خطاب   : هو التكليفي:  الحكم 

 . بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير

أو  للفعل،  إمــا  وهــو  الطلب،  باالقتضاء  فــالــمــراد 

جــازم،  غير  أو  جـــازم،  إمــا  منهما  واحــد  وكــل  للترك، 

وما  الوجوب،  فهو  للفعل  الجازم  بالطلب  تعلق  فما 

بالطلب  تعلق  ومــا  للندب،  فهو  الجازم  بغير  تعلق 

الجازم،  بغير  تعلق  وما  التحريم،  فهو  للترك،  الجازم 

)5( سورة األعراف: ١١.
)6( سورة النساء: ١.

)٧( سورة الكهف: ٤٧.
يدان ص ٢5. )8( الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم ز
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الحكم التكليفي والوضعي وأثرهما في الفقه اإلسامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أي:   ، بــالــتــخــيــيــر متعلقا  ــان  كـ إن  و ــة،  ــراه ــك ال فــهــو 

بتخيير المكلف بين فعله وتركه، دون ترجيح ألحد 

الجانبين، فهو االباحة)١(.

ألن  التكليفي؛  بالحكم  النوع  هــذا  سمي  إنما  و

فيه  ُطلب  فيما  ظاهر  وهــذا  اإلنسان  على  كلفًة  فيه 

الفعل أو الترك، أما ما فيه تخيير فقد ُجعل أيضا من 

والتغليب  التسامح  سبيل  على  التكليفي  الحكم 

إن  يقال:  أو  أو االصطاح وال مشاحة في االصطاح. 

بمعنى  التكليف،  أحكام  أقسام  من  المباح  اعتبار 

والتخيير  االبــاحــة  أن  أي:  بالمكلفين  يختص  ــه   أن

فأما  الــتــرك  أو  بالفعل  إلــزامــه  يصح  لمن  إال  يكون  ال 

كما  حقهم  في  إباحة  فا  والمجنون  والنائم  الناسي 

أحكام  في  جعلها  معنى  فهذا  إيــجــاب،  وال  حظر  ال 
التكليف ال بمعنى أن المباح مكلف به.«)٢(

الحكم  فـــي  داخـــلـــة  لــيــســت  ــة  ــاحـ اإلبـ إن  ــل  ــي وق

ليست  واالباحة  مشقة،  فيه  ما  طلب  ألنه  التكليفي؛ 

قسما  األصــولــيــيــن  بــعــض  جعلها  ولــذلــك  كــذلــك، 

قول  عند  ــورود  ــ ال نثر  فــي  الشنقيطي  ــال  ق مستقا. 

الناظم: 

وهــــــــو إلــــــــــــزام الــــــــــذي الــــــــــذي يــشــق

خـــلـــــــــــــــــــــــق ــل  ــ ــكـ ــ بـ فـــــــــاه  ــب  ــ ــلـ ــ طـ أو 

ــد فـــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ــي ــ ــف ــ ــس ي ــ ــيـ ــ ــه لـ ــ ــن ــ ــك ــ ل

ــد فـــــــــــرع ذرعــــــــا ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــق لـ ــ ــ ــض ــ ــ فــــــــال ت

)١( اإلحكام لآمدي ج ١ ص ١3٢ـ  ١33، شرح تنقيح الفصول 
ص 5٩، نهاية السول ج ١ ص٧١.

الفقه لعبد السام + عبد الحليم +  )٢( المسودة في أصول 
أحمد بن عبد الحليم آل تيمية ص 3٢.

بعد أن تناول الخاف في التكليف هل هو إلزام 

ـ: »  ما فيه مشقة وكلفة، أو طلب ما فيه مشقة وكلفة 

وأما الجائز فا يدخل على كا التعريفين فإدخاله في 

األحكام التكليفية ال يخلو من تسامح. وما أجاب به 

كلف به من حيث اعتقاد جوازه فا  أنه  البعض من 
ينهض؛ ألن غيره يجب اعتقاُده أيضا«)3(

ثة  وعليه فاألولى أن يقسم الحكم الشرعي إلى ثا

الشرعي  الحكم  تعريف  من  واضــح  هو  كما  أقسام 

السابق، وهذه األقسام هي:

١- الحكم التكليفي.

٢- الحكم التخييري.
3- الحكم الوضعي.)٤(

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن »منشأ الخاف في أن 

المباح هل هو من الشرع أم ال؟ الختافهم في تفسير 

ثابت  الحرج  ونفي  الحرج،  بنفي  فسره  فمن  المباح، 

باإلعام  فسره  ومن  الشرع،  من  يكون  فا  الشرع،  قبل 

الشرع  قبل  من  يعلم  إنما  به  واإلعــام  الحرج،  بنفي 

.)5(» فيكون من الشرع، وهذا األخير هو المشهور

واإلباحة  الشرعية  اإلباحة  بين  الفرق  يتضح  وبه 

واستصحاِب  األصلية  بالبراءة  تسمى  التي  العقلية 

ي اإلباحة  )3( نثر الورود ج ١ ص ٢3. فالحكم الوضعي يساو
سببا  اهلل  جعله  مــا  ة  سببّيَ نعتقد  أن  بــد  فــا  ذلــك،  فــي 

ة ما جعله شرطا. وشرطّيَ
بن  لعياض  ُه 

َ
َجهل الَفِقيِه  َيــَســُع  ال  الــذي  اِلفقِه  أصـــول    )٤(

الرياض -  التدمرية،  : دار  السلمي، )نشر نامي بن عوض 
المملكة العربية السعودية( ص ٢8.

)5( شرح تنقيح الفصول ص 6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

قبل  األختين  بين  والجمع  الربا  إباحة  مثُل  العدم، 

هذا  إلى  و نسخا  رفعهما  يسمى  ال  ولذلك  التحريم، 

أشار سيد عبد اهلل في مراقي السعود بقوله: 

ومـــــــــــا مـــــــــن الـــــــــــبـــــــــــراءة األصـــــلـــــيـــــة

قــــــد أخــــــــــذت فـــلـــيـــســـت الـــشـــرعـــيـــة

وبناء على ما تقدم تكون أقسام الحكم التكليفي 

عند الجمهور خمسًة:

١- اإليجاَب.

٢- والندَب. 

يَم.  3- والتحر

٤- والكراهَة. 

5- واإلباحَة.

. وسأتناول تعريفها وأمثلتها بإيجاز

أوال: تعريف اإليجاب لغة: واصطالحا:

وجب  يقال:  والــلــزوم،  السقوط  لغة:  اإليجاب   -١

الشيء وجوبا أي: ثبت ولزم. 

قال في لسان العرب: »وجب الشيء يجب وجوبا 

إذا  لزم«)١( ثم قال: »يقال: وجب الشيء يجب وجوبا 
ثبت ولزم«)٢(

ــب الــشــيء أي: لــزم  ــال فــي الــصــحــاح: »وجــ ــ وق

القاموس: »وجــب يجب  وقــال في  يجب وجــوبــا.«)3( 

ومنه  والقتيل  الساقط   أيضا  والواجب  لــزم«)٤(   وجوبا 

: قول الشاعر

)١( لسان العرب، مادة »وجب« ج ١ ص ٧٩3.
)٢( المرجع السابق، مادة »وجب« ج ١ ص ٧٩3.

)3( الصحاح، مادة »وجب« ج ١ ص ٢3١.
)٤( القاموس المحيط، مادة »وجب« ج ١ ص ١٤١.

حتى  ِم 
ْ
ل الّسَ عن  نهاهُم    أميرا  عوف  بنو  أطاعت 

كان أول واجب.)5(

َوَجَبْت  }َفـــِإَذا  تعالى:  قوله  ومنه   ميت،  أول  أي: 

ُجُنوُبَها{)6(، قيل معناه: سقطت جنوبها إلى األرض، 

وقيل: خرجت أنفسها فسقطت هي«)٧(.

٢- اإليجاب اصطاحا:

ها  ِ
ّ
كل عــدة  بتعريفات  اصطاحا  اإليــجــاب  عــرف 

ترجع إلى معنًى واحد، منها:

١- »ما ورد اللوم على تركه«)8(.

يام  الــذي  الشارع  من  المقتضى  الفعل  »أنــه   -٢

تاركه شرعا«)٩(.

3- »أنه أمر الشارع على وجه اللزوم«.

بين  وقعت  حربا  يصف  الخطيم،  بن  لقيس  البيت  هذا   )5(
األوس والخزرج يوم بعاث، وقبله: 

ــا ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ــوف ــي ــا س ــنـ ــتـ ــمـ ــلـ ــاث أسـ ــ ــعـ ــ ويـــــــــــــــــــوم بـ

ــســان ثــاقـــــــــــب ـــ ـــ ـــ ـــ ــذم غـــ ــ ــــي جـ ــى نـــشـــب ف ــ إلـ

ــــــــــة ــــ ــــ ــا كــــــل يــــــــوم كـــريـــهـ ــ ــض ــ ــي ــ يــــــجــــــردن ب

ــارب ـــ ــمــضـــ ــات ال ــبـ ــاضـ ــرا خـ ــمـ ــمـــدن حـ ــغـ ويـ
ج 6 ص 8٩،  : معجم مقاييس اللغة، مادة »وجب«  انظر
العروس،  وتاج   ،٢3٢ ص   ١ ج  »وجــب«  مادة  والصحاح، 

مادة  »وجب« ج ٤ ص 336.
)6( الحج جزء آية : 36. 

)٧( تاج العروس، مادة »وجب« ج ٤ ص 335.
: المنخول ص ٢0٧. )8( هذا التعريف للغزالي انظر

إنما ذكرنا  )٩( هذا التعريف إلمام الحرمين. وشرحه قائا: »و
المقتضى من الشارع فإنه معنى اإليجاب ثم قيدناه باللوم 
لينفصل عن المندوب إليه وال مراء في توجه اللوم ناجزا«. 

: البرهان ج ١ ص ١0٧. انظر
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الحكم التكليفي والوضعي وأثرهما في الفقه اإلسامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مثل قوله تعالى: )وأقيموا الصاة وآتوا الزكاة(.

فخرج بقوله: )أمر الشارع( غير المأمور به كالمحرم 

يشمله  المندوب  وبقي  لــذاتــه،  والمباِح  والــمــكــروه، 

ألن  اللزوم(؛  بقوله )على وجه  ولذلك قيده  التعريُف 

وجه  على  ليس  أنه  إال  به  مأمورا  كان  إن  و المندوب 

اللزوم بل األفضليِة.

في  اإليجاب  األصوليين  حــذاق  به  عــرف  ما  هــذا 

والحتم  بالفرض  عنه  يعبرون  ما  وكثيرا  االصــطــاح، 

والازم والمكتوب، فكلها بمعنى واحد. 

قال سيد عبد اهلل في مراقي السعود: 

      .............................................

ــا ــقـ ــوافـ والــــــفــــــرض والـــــــواجـــــــب قـــــد تـ

ــا ــ ــوب وم ــ ــت ــ ــك ــ ــم والـــــــــــــالزم م ــ ــت ــحــ ــ ــال ــ ك

ــى ــمـ ــتـ فــــيــــه اشـــــتـــــبـــــاه لــــلــــكــــراهــــة انـ

والفرض،  الواجب  بين  الحنفية  علماء  فرق  وقد 

منه،  أعــا  والفرض  ظني،  بدليل  ثبت  ما  فالواجب 

وهو ما ثبت بدليل قطعي)١(، ورتبوا على ذلك الفرَق 

الفرض  ومنكرِ  ــواجــب،  ال ــارك  وتـ الــفــرض  تـــارك  بين 

اإلمام أحمد)٢(. فمثا  رواية عن  الواجب. وهو  ومنكر 

ي بقوله: »الفرض ما ثبت  )١( ولذلك عرفه عبد العزيز البخار
غير  من  مطلقا  تركه  على  الــذم  واستحق  قطعي،  بدليل 
إذا أبدل لفظ القطعي بالظني، فهو حد الواجب«.  ، و عذر
ج ٢ ص 30٢  ي  كشف األسرار لعبد العزيز البخار انظر : 
ج ١ ص 63ـ 6٤، وشرح  ـ 303، والتمهيد في أصول الفقه 

الكوكب المنير ج ١ ص 353.
ج ٢ ص 3٧6. قال  ج ١ ص ١6٢،  )٢( العدة في أصول الفقه 
ابن عقيل الحنبلي في كتابه الواضح معرفا للفرض: »وهو 
وقد  قطع«  دليل  أو  بنص  إيجابه  ثبت  عما  عبارة  ههنا 

ترك القراءة في الصاة يبطلها؛ ألن األمر بها أمر قرآني 

)فاقرءوا ما تيسر من القرآن( وترك الفاتحة بعينها في 

الصاة ال يبطلها؛ ألن األمر بها ثبت بخبر واحد، وهو 

يفيد الظن. 

ثانيا: تعريف الندب لغة واصطالحا.

الندب لغة: مصدُر ندبه لألمر إذا دعاه إليه، ومنه 

: قول الشاعر

َخــــاُهــــْم ِحـــيـــَن َيــْنــُدُبــُهــْم
َ
ـــوَن أ

ُ
ل
َ
ال َيـــْســـأ

 ُبــْرَهــاَنــا
َ

ــا َقــــال ــى َمـ
َ
ــَبـــاِت َعــل ــاِئـ ـ ــّنَ ــي الـ ِفـ

إليجاد  المقتضي  الخطاب  اصطاحا:  والندب 

االتيان  وعــدِم  تركه  لجواز  جــازم  غير  اقتضاء  الفعل 

بالطلب  تحتف  قرائن  من  يستفاد  الجزم  وعــدم  به. 

ــاب. مــثــل قـــول تــعــالــى:  ــج ــإلي ــه ل فــتــصــرفــه عـــن كــون

مسمى  أجــل  إلــى  بــديــن  تداينتم  إذا  الــذيــن  )يأيها 

ــة:  ــه فــي آخــر اآلي
ُ
قــول كتبوه( صــرفــه عــن اإليــجــاب  فا

أمانته  اؤتمن  الــذي  فليود  بعضا  بعضكم  أمن   )فــإن 

وليتق اهلل ربه(. 

والتطوع  والمستحب  الفضيلُة  الندَب  ويــرادف 

.)3( قال في مراقي السعود: عند الجمهور

ــة والــــنــــدب والـــــــذي اســتــحــب ــل فــضــي

ــب ــخـ ــتـ تـــــــرادفـــــــت ثــــــم الـــــتـــــطـــــوع انـ

فصل الكام في اختاف الحنابلة في ترادفه مع الفرض. 
 3 ج   ،١٢5 ـ   30 ص   ١ ج  الفقه  أصــول  في  الواضح   :  انظر

ص ١63، واإلحكام لآمدي ج ١ ص ١36.
االنسان  ينتخبه  ما  هو  التطوع  المالكية  متأخري  وعند   )3(

: نثر الورود ج ١ ص 30. لنفسه من األوراد المأثورة. انظر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

ثالثا: تعريف التحريم لغة واصطالحا

يــم فــي الــلــغــة الــمــنــع. قـــال الــجــوهــري في  الــتــحــر

يَء َيْحرُِمُه َحرِمًا وِحْرَمًة وِحْرمانًا، 
َ

الصحاح:  »َحَرَمُه الّش

ْيِه 
َ
ْمَنا َعل اه«)١( ومن ذلك قوله تعالى: )َوَحّرَ إذا منَعه إّيَ

 
َ

)َقــال وقــال:  منهن،  منعناه  أي:  َقْبُل(  ِمــْن  ــَمــَراِضــَع 
ْ
ال

ْرِض( 
َ ْ
األ َيِتيُهوَن ِفي  َبِعيَن َسَنًة  ْر

َ
أ ْيِهْم 

َ
َمٌة َعل ُمَحّرَ َها 

َ
َفِإّن

وقول امرئ القيس:

اقــصــري لــهــا  فــقــلــت  لتصرعني  جــالــت 

ــك حـــــرام ــيـ ــلـ إنـــــــي امــــــــرؤ صــــرعــــي عـ

لترك  المقتضي  الخطاب  اصطاحا:  والتحريم 

الفعل،  ارتــكــاب  معه  يجوز  ال  جازما  اقتضاء  الفعل 

إن ارتكبه أثم، مثل قوله تعالى: )وال تقربوا الزنا( وقوله  و

تعالى: )وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق(

يَم الحظر والمنع والفاحشة والسيئة  ويرادف التحر

وغيرها.)٢( 

رابعا: تعريف الكراهة لغة واصطاحا.

الكراهة لغة: البغض. قال الشنقيطي)3(: »والمكروه 

كرهه إذا أبغضه ، فكل بغيض  في اللغة اسم مفعول 

تعالى:  قوله  ومنه  اللغة،  في  مكروه  فهو  النفوس  إلى 

َك َمْكُروًها(، وقوله تعالى:  ّبِ ئة ِعْنَد َر  َذِلَك َكاَن َسّيِ
ُ

)ُكّل

َطُهْم( يعني: أبغضهم. َكرَِه اهلُل اْنِبَعاَثُهْم َفَثّبَ ِكْن 
َ
)َول

)١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلسماعيل بن حماد 
دار   : نشر  ، عــطــار الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  الجوهري 
العلم للمايين - بيروت، ط / رابعة ١٤0٧ ه  - ١٩8٧ م( 

مادة: » حرم« ج 5 ص ١8٩٧.
)٢( »شرح الكوكب المنير البن النجار » )١/ 386(:

)3(  مذكرة أصول الفقه  ص ١8.

على  ال  الــشــارع  »نهي  هــي:  اصطاحا:  والــكــراهــة 

أحدكم  دخل  إذا   «  :� قوله  مثل  اإللـــزام.«)٤(  وجه 

الــمــســجــد فـــا يــجــلــس حــتــى يــصــلــَي ركــعــتــيــن«)5( 

صريحا  النهي  لورود  مكروه  تهما  صا قبل  فالجلوس 
عنه بخصوصه.)6(

خامسا: تعريف اإلباحة لغة واصطالحا

بسره،  ــاح  ب ومــنــه  واإلذن.  ــان  اإلعـ لــغــة:  اإلبــاحــة    

أي: أعلنه.

بين  بالتخيير  الشارع  )خطاب  هي:  واصطاحا: 

الفعل والترك( مثل قوله تعالى: )فإذا قضيت الصاة 

صاة  من  الفراغ  بعد  األرض  في  فاالنتشار  فانتشروا( 

إذا حللتم فاصطادوا(  الجمعة مباح، وقوله تعالى: )و

ويرادف  مباح.  اإلحــرام  من  التحلل  بعد  فاالصطياد 

. كما ذكرنا سابقا. اإلباحَة الجواز

أشــار  الخمسة  التكليفي  الحكم  أقــســام  إلـــى  و

صاحب المراقي بقوله : 

ــمــقــتــضــي لــلــفــعــــــــــــــل ــاب ال ــطـ ــخـ ــم الـ ــ ث

ــقــل ـــ ــن ال ذي  ــدى  ــ ــ ل فـــإيـــجـــاب  ــا  ــ ــزم جــ

ــرك طــلـــــب ــ ــتـ ــ ــدب ومــــــا الـ ــ ــنـ ــ ــره الـ ــ ــيـ ــ وغـ

ــب ــس ــت ــه اإلثـــــــم ان ــ ــريـــم لـ ــتـــحـ ــا فـ ــ ــزًمـ ــ جـ

ذا ــع  ــ ــ ف أوال  الــــخــــصــــوص  ــع  ــ ــ م أوال 

ــذا ــــ ــــ خــــــــالف األولــــــــــــى وكـــــــراهـــــــة خـ

األصــول  علم  من  األصــول  مختصر  شــرح  من  المعتصر   )٤( 
ص ٢6.

ي كتاب الصاة حديث رقم : ٤٤٤. )5(  رواه البخار
)6(  نثر الورود ج ١ ص ٢٧.
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الحكم التكليفي والوضعي وأثرهما في الفقه اإلسامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــط ــخ لــــــــذاك واإلبـــاحـــــــــــــــــــة ال

ــعــــل واالجــــتــــنــــاب ــ ــف ــ ــه اســـــتـــــوى ال ــ ــي ــ ف

ومــــــــا مــــــن الــــــــبــــــــراءة األصـــلـــــــــــــــــــــــــــيـــة

ــة ــي ـــ ـــ ـــ ــشــرعـــ ــد أخـــــــذت فـــلـــيـــســـت ال ــ قـ

ــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــرادفـ وهــــــــي والــــــــجــــــــواز قــــــد تـ

ســلــفــا مــــن  لــــــدى  اإلذن  مـــطـــلـــق  فــــي 

المطلب الثالث: الحكم الوضعي وأثره في الفقه.

: »ما استفيد بواسطة نصب  الحكم الوضعي: وهو

الشارع علما معرفا لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في 

كجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا،   كل حال.«)١( 

التعريف أشار في  إلى هذا  أو فاسدا. و أو صحيحا، 

المراقي بقوله: 

ــو الـــــــــوارد ــ ــ ــع ه ــ ــ ــوض ــ ــ ــاب ال ــ ــطـ ــ ــم خـ ــ ــ ث

ــــــد ــــ ــــ ــــ ــــ فـــاسـ أو  ــع  ــ ــ ــان ــ ــ م هـــــــــذا  بـــــــــأن 

أوجـــــــــــــــــــــــــــبـــا قـــــد  أنـــــــه  أو  ضـــــــده  أو 

ســـبـــبـــا ــون  ــ ــ ــك ــ ــ ي أو  ــون  ــ ــ ــك ــ ــ ي ــا  ــ ــ ــرط ــ ــ ش

مــطــلـــــــــــــــــًقــا أعــــــــم  ذاك  مــــــن  وهــــــــو 

....................................................

فالحكم الوضعي على هذا التعريف منحصر في 

األسباب والشروط والموانع والصحة والفساد.

بين  ربط  ألنه  الوضعي  بالحكم  النوع  هذا  وسمي 

شيئين بالسببية، أو الشرطية، أو المانعية بوضع من 

الذي  هو  الــشــارع  أن  أي:  منه،  بجعل  أي:  الــشــارع، 
جعل هذا سببا لهذا، أو شرطا له، أو مانعا منه.)٢(

)١( شرح مختصر الروضة ج ١ ص ٤١١.
يدان ص ٢6. )٢( الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم ز

التكليفي  الــحــكــم  أقــســام  تــعــريــف  وســنــتــنــاول 

: وأمثلَتها بإيجاز

أوال: تعريف المانع لغة واصطالحا.

المانع لغة: الحاجز أو الحائل.

وفي االصطاح: ما يلزم من وجود عدم الحكم وال 

يلزم  كالحيض  لذاته.  عدم  وال  وجود  عدمه  من  يلزم 

عدمه  من  يلزم  وال  والصاة  الصوم  عــدم  وجــوده  من 

وجوُدهما وال عدمهما.)3( قال في مراقي السعود.

مــــــا مــــــن وجــــــــــــوده يـــــجـــــيء الــــعــــدم

ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــعــل انــــــعــــــدام  فـــــي  لــــــــزوم  وال 

ــع لـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام ــ ــن ــمــ ــ بــــمــــانــــع ي

ــام ــــــسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ واالبــــــــتــــــــدا أواخــــــــــــر األقـ

نـــــــــــــــــــزاع ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع ــط  ــ ــ ــق ــ ــ ف أول  أو 

كـــــالـــــطـــــول االســــــتــــــبــــــراء والــــــرضــــــاع

ثانيا: تعريف الشرط لغة واصطاحا:

عاماتها،  الساعة:  وأشــراط  العامة،  َغًة: 
ُ
ل الشرط 

؛ أي:  ْشــَراُطــَهــا{)٤( 
َ
أ َجــاَء  }َفــَقــْد  قــول اهلل تعالى:  ومنه 

عاماُتها.

والشرط اصطاحا: ما يلزم من عدمه عدم ما علق 

عليه، وال يلزم من وجوده وجوده وال عدمه.

مثاله: الطهارة شرط لصحة الصاة، فيلزم من عدم 

الطهارة عدم صحة الصاة، وال يلزم من وجود الطهارة 

تحصل  قــد  الطهارة  ألن  عدمها؛  وال  الــصــاة   صحة 

مستوفية  غيُر  ــاُة  ص تحصل  أو  ــاة،  ص تحصل  وال 

)3( نثر الورود ج ١ ص 3١.
)٤(  سورة محمد: ١8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

لبقية الشروط واألركان.

ثالثا: تعريف السبب لغة واصطالحا

الماء،  إلى  به  ل  ُيتوّصَ الذي  الحبل  َغًة: 
ُ
ل َبُب:  الّسَ

قول  ومنه  شــيء  إلــى  به  ُل  ُيتوّصَ ما  لكل  استعير  ثم 

الَوصل  أي:  ْســَبــاُب{)١( 
َ ْ
األ ِبِهُم  َعْت  }َوَتَقّطَ تعالى:  اهلل 

ــى 
َ
ِإل ِبــَســَبــٍب  ــَيــْمــُدْد 

ْ
ات)٢( وقــولــه تعالى: }َفــل ــوّدَ ــمـ والـ

َماِء{)3(، أي: بحبل. الّسَ

الوجود  وجـــوده  مــن  يلزم  مــا  اصطاحا:  والسبب 

ومن عدمه العدم لذاته كزوال الشمس سبٌب لوجوِب 

، فإذا ُوجد السبُب ُوجد الحكُم، وكالسفر  صاِة الظهرِ

سبٌب لقصر الصاة.

وهو مرادف للعلة الشرعية عند الجمهور »وصف 

كونه مناطا للحكم«.  ظاهر منضبط دل الدليل على 

كما قال سيدي عبد اهلل في مراقي السعود:

ومـــــــــــع عــــــلــــــة تـــــــــــــــــرادف الــــســــبــــب

ــد ذهـــب ــ والـــــفـــــرق بـــعـــضـــهـــم إلــــيــــه قـ

فأطلق  والعلة  السبب  بين  العلماء  بعض  وفــرق 

السبب على ما ال تعرف حكمته مما هو عامة على 

الذي هو  الشمس،  نفيه، مثل غروب  أو  ثبوت حكم 

العلة  يطلقون  و المغرب،  صاة  وجــوب  على  عامة 

ثبوت  على  عامة  هو  مما  حكمته  عرفت  ما  على 

حكم أو نفيه، مثل اإلسكار علة للتحريم.

مراقي  فــي  ــار  أش والسبب  الــشــرط   تعريف  ــى  إل و

السعود بقوله:

)١(  سورة البقرة: ١66.
)٢( النهاية في غريب الحديث )٢ /3٢٩(.

)3( سورة الحج ١5.

ــرط ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــشــ ــ ال انــــــتــــــفــــــاء  مـــــــن  والزم 

الــضــبــط ذي  لــــــدى  ــروط  ــ ــشـ ــ مـ عــــــدم 

الزم الــــوجــــــــــــــــــــــــود  وذا  كــــســــبــــب 

ــم ـــ ـــ ـــ ــائ ق شــــــيء  ذاك  فـــــي  ومــــــا  مـــنـــه 

ــي الـــنـــكـــاح ــ ــ ــع ف ــ ــي ــمــ ــــجــ ــع ال ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ

ــاح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــجـــ ــن ــل ــب ل ــ ــال ــ ــج ــ ــا هـــــو ال ــ ــ ومـ

والمراد بقوله: واجتمع الجميع في النكاح ...الخ 

يعني أن كا من المانع والشرط والسبب مجتمع في 

النكاح واإليمان، فالنكاح سبب في وجوب الصداق 

ــرط فــي ثــبــوت الــطــاق ومــانــع مــن نــكــاح أخــت  وشـ

لصحة  وشــرط  للثواب  سبب  واإليــمــان  المنكوحة، 

. الطاعة ومانع من القصاص إذا قتل المؤمن الكافر

رابعا: تعريف الصحة لغة واصطاحا

فهي  االختال،  وعدم  السامة  اللغة:  في  الصحة 

ضد المرض.

والصحة في اصطاح الفقهاء: تطلق في العبادات 

وفي المعامات، فالصحة عندهم في العبادات هي 

اإلجزاء وسقوط القضاء فكل عبادة فعلت على وجه 

ُيسقط القضاء فهي صحيحة. يجزئ و

األثر  ترتب  هي  المعامات  في  عندهم  والصحة 

المقصود من العقد على العقد.

بالمنكوحة فهو صحيح  التلذذ  أباح  فكل نكاح 

صحيح  فهو  المبيع  فــي  الــتــصــرف  أبـــاح  بيع  وكــل 
وهكذا .)٤(

)٤( مذكرة أصول الفقه ص ٤١.
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الحكم التكليفي والوضعي وأثرهما في الفقه اإلسامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موافقة  هــي  المتكلمين  جمهور  عند  والصحة 

ذو  كان  أي:  مطلًقا  الشرع  إلذن  الوجهين  ذي  الفعل 

الوجهين عبادة أو معاملة، ووجهاه أن يقع تارة موافًقا 

مخالًفا  وتارة  الموانع،  وانتفاَء  الشروط  لجمعه  للشرع 

النتفاء شرط أو وجود مانع بخاف ما ال يقع إال موافًقا 

للشرع كمعرفة اهلل ورد الودائع، فإنها إن لم تكن موافقة 

كانت جها ال معرفة.)١( قال في مراقي السعود:

ــــن ــي ــ ــه ــوجــ ــ ال ذي  وفـــــــــــاق  وصــــــحــــــة 

ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرع مـــطـــلـــًقـــا بـــــــــدون مــي ــ ــش ــ ــل ــ ل

ــادة لــــــــدى الـــجـــمـــهـــور ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ وفــــــــي ال

ــور ــ ــده ــ ال مــــــدى  الـــقـــضـــا  يـــســـقـــط  أن 

ــر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــون األث ــ ــ ــك ــ ــ ــد ي ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــح ــ ــص ــ ب

....................................................

خامسا: تعريف الفساد لغة واصطالحا

اللغة: ضد الصاح وهو في اصطاح  الفساد في 

فالفساد  م  المتقّدِ الصحة  تعريف  يعرف من  الفقهاء 

اإلجزاء  عدم  هو  العبادات  في  الفقهاء  اصطاح  في 

وعدم سقوط القضاء.

من  المقصود  ــر  األث ترتب  عــدم  المعامات  وفــي 

التلذذ  إباحة  يفد   لم  العقد، فكل نكاح  العقد على 

إباحة  يفد  لــم  ــراء  شـ وكــل  فــاســد،  فهو  بالمنكوحة 
التصرف في المشتَرى فهو فاسد.)٢(

)١( نشر البنود ج ١ ص ٤٤؛ نثر الورود ج ١ ص 3٤.
)٢( مذكرة أصول الفقه ص ٤٢ ـ ٤3.

وهذا ما أشار إليه في المرقي بقوله:

ــد يـــــــكـــــــون األثــــــــر ــ ــ ــق ــ ــ ــع ــ ــ ــة ال ــ ــحـ ــ ــصـ ــ بـ

وفـــــــي الــــفــــســــاد عــــكــــس هـــــــذا يــظــهــر

تـــلـــف أو  حــــــولــــــة  تـــــكـــــن  لـــــــم  إن 

ــــــف ــــ ــــ ــقــــص يـــولـ ــ ــن ــ ــق الـــــحـــــق ب ــ ــل ــ ــع ــ ت

وخالف   ، الجمهور عند  الباطل  الفاسَد  ويــرادف 

في ذلك االمام أبو حنيفة، فجعل الباطل هو ما منع 

كبيع الخنزير بالدم وجعل الفاسد هو  بوصفه وأصله 

كبيع الدرهم بالدرهمين  ما شرع بأصله ومنع بوصفه 

ممنوع  بــدرهــم  درهـــم  بيع  ــو  وه بأصله  مــشــروع  فهو 

لو  ولــذا  الربا  سببت  التي  يــادة  الــز هو  الــذي  بوصفه 

الدرهم  في  البيع  صح  عنده  الزائد  الدرهم  حــذف 

يدا  بالدرهم  الدرهم  بيع  أصل  على  بالدرهم  الباقي 

بيد قال في مراقي السعود :

ــالن ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وقـــــــــابـــــــــل الــــــصــــــحــــــة بـ

ــان ــ ــش ــ ــد أهـــــــل ال ــ ــن ــ وهـــــــو الــــفــــســــاد ع

ــاد ــ ــس ــ ــف ــ ــال ــ ـــان ف ــ ـــم ــ ـــع ــ ـــن ــ وخـــــــالـــــــف ال

ــاد ــف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ــس ــه بــــالــــوصــــف ي ــيـ ــهـ مـــــا نـ

الحكم  أقــســام  فــي  والــرخــصــة  العزيمة  أذكـــر  ــم  ول

الوضعي مع أن اآلمدي وبعض األصوليين  اعتبروهما 

من أقسامه؛ وذلك ألن األظهر عندي أن العزيمة اسم 

لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة 

أباحه عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين،  اسم لما 

أقسام  مــن  واإلبــاحــة  والطلب  عنهم.  للحرج  ودفــعــا 

الحكم التكليفي. 

***
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله

الخاتمة

لهذا  تناولنا  خــال  مــن  بأنه  البحث  هــذا  أختم 

والحكم  التكليفي  للحكم  ما  لنا  اتضح  المبحث 

الــوضــعــي مـــن أهــمــيــة فـــي تــوجــيــه الــخــطــاب إلــى 

المكلفين، ومن أثر في الفقه اإلسامي، وأنه ال بد من 

ألن  الوضع؛  خطاب  على  التكليف  خطاب  عرض 

يقيد  التكليف  لخطاب  بالمرصاد  الوضع  خطاب 

يكفي  ال  األسباب  فقيام  عمومه.  يخصص  و إطاقه 

دون انتفاء الموانع والمعادلة هي وجود السبب وعدم 

الشروط،  توفر  دون  مانعا  أو  صحة  تنتج  ولن  المانع، 

سواء كانت للوجوب مراعية لألسباب إيجابا وللموانع 

سلبا أو شوط أداء وصحة.

***

 




