
 الحكم الوضعي وأنواعه
الحكم الوضعي هو : خطاب    ععابلا العلع اج ل عاش السايا  اششب  لسايا وخا    أو 

 ش طب  له   أو مبنعب  منه   أو عزيعة أو رخصة   فلكون أنواعه هي:
الساااااااشل ا   الاااااااابني : السااااااا   ا   الابلاااااااي : العااااااابن  ا   ال الااااااا  : العزيعاااااااة األول : 

 وال خصة ا
 النوع األول : السشل

 السشل لغة هو : مب يلوصش له إلا مقصود مب ؛ لذلك يسعا الط يج  ششب  ا
 والسشل اصطالحب  هو : مب ي زم من وجوده الوجود   وي زم من عدمه العدم لذاعه ا

 الوقت وجود الحكم وهو وجو  الصالة ع ا ذلك العك ف ا في زم من وجود دخول
 أقسبمه : 

 أ ا السشل لبعلشبر قدرة العك ف ينقسم إلا قسعين :
القسم األول :  شل مقدور ع يه   وهو: ماب اابن داخاال  عحات اسال العك اف وطبقلاه  
لحياااي يسااالطي  فع اااه وع ااااه  ابلقلاااش الساااشل ل قصاااب   وعقاااد النكاااب  العساااشل لحاااش 

 االو ا 
القساام الااابني :  ااشل دياا  مقاادور ع يااه   وهااو: مااب لاام يكاان ماان اساال العك ااف   و  
دخش له في عحصي ه أو عدم ذلك ازوال السعس أو د وبهب  شل لوجاو  الصاالة أو 
اإلفطبر   والعوت  اشل  نلقابل الع اك   فهاذه األماور عكاون   و  يقادر العك اف ع اا 

 منعهب أو ج شهب ا
 عس وعية ينقسم إلا قسعين :أمب السشل لبعلشبر ال

ًدياب   القسم األول :  شل مس وع   وهو : مب ابن  اششب  ل عصا حة أصابلة   وكن اابن م
إلا لعض العفب د عشعب    ابل هبد في  اشيش   فنناه  اشل إلقبماة الادين وكعاالا ا عاة 
 ا    وكن أدى في الط يج إلا نوع من العفب د انعالف األنفس   وكضبعة األموال 

القسم الابني :  شل دي  مس وع وهو : مب ابن  اششب  ل عفسادة أصابلة وكن ع عال ع ياه 
نوع من العصا حة عشعاب    ابلقلاش لغيا  حاج فنناه  اشل ديا  مسا وع   وكن ع عال ع ياه 

 مي اث ورثة العقلول ا
 



 النوع الابني : الس  
 دم لذاعه االس   : هو مب ي زم من عدمه العدم   و  ي زم من وجوده وجود و  ع

وهاو: صاحة -عادم وجاود الحكام  -وهاو : الطهابرة مااال   -حيي ي زم من عدم السا   
  و  ياازم ماان وجااود الطهاابرة وجااود الحكاام وهااو: صااحة الصااالة  فقااد عوجااد -الصااالة 

الطهاابرة ويصاا ي ولكاان   عصاال صااالعه  لكونااه صاا ا قشااش دخااول الوقاات  أو صاا ا 
 لغي  القش ة ا

 وصفه ينقسم إلا أربعة أقسبم:أقسبمه : الس   لبعلشبر 
القسم األول : ش   عق ي   وهو : مب   يوجد العس و  عقاال  ددوناه  ابشال ا  الحيابة 

 ل ع م  والفهم ل لك يف 
القسااام الاااابني : شااا   عااابدك  وهاااو: ماااب يكاااون شااا طب  عااابدة  انصااال السااا م لصاااعود 

 السطل ا
: " إن ن حت ف اك جابةزة  القسم الابلي:ش   لغوك وهو: مب يذا  لصيغة اللع يج ماش

 "ا
القساام ال الاا  : شاا   شاا عي  وهااو: مااب جع ااه الساابرع شاا طب  لااشعض األحكاابم  ابشاال ا  

 الطهبرة لصحة الصالة ا
 الس   لبعلشبره قصد العك ف له وعدم ذلك : ينقسم إلا قسعين:

القسم األول: مب قصده الس اع قصدا  وضاحب   وهاو: الاذك ي جا  إلاا خطاب  اللك ياف  
إماااب أن يكاااون ماااحمورا  دلحصاااي ه ابلطهااابرة ل صاااالة   وكماااب أن يكاااون منهياااب  عااان  وهاااو:

 عحصي ه انكب  العح ش في م اجعة الزوجة لزوجهب األول ا
القساام الااابني: مااب لاام يقصااد الساابرع عحصااي ه  وهااو: الااذك ي جاا  إلااا خطااب  الوضاا  

زاابة لايس كبلحول في الزابة   فنن لقبا النصب  حلاا يكعاش الحاول ألجاش أن ع ال ال
 مط و  الفعش و  هو مط و  الل   ا

 الس   لبعلشبر مصدره ينقسم إلا قسعين :
القسام األول : شا   شاا عي   وهاو : ماب ااابن مصادر اشال اطه الساابرع   وهاو : العاا اد 

 من الس   عند اإلطالق   وهو العقبدش ل سشل والعبن  ا



العك ااف   حياي يعلشاا ه القسام الااابني : شا   جع ااي   وهاو : مااب اابن مصاادر اشال اطه 
 ويع ج ع يه عص فبعه ومعبمالعه اب شل ا  في الشيوع والنكب  ا
 الف ق دين السشل والس   : يفبرق الس   السشل من وجهين :

ًث  فاي  ًث  فاي الحكام مان جهاة العادم   أماب الساشل فنناه يا الوجاه األول : أن السا   يا
 الحكم من جهة الوجود والعدم ا

لس   ليس فيه منب شة في نفسه   أمب السشل فننه منب ل في الوجه الابني : أن ا
فبلنصب   شل في وجو  الزابة   وهو مسلعش ع ا الغني وكنعب هو مكعش  -نفسه 

 لحكعه الغني في النصب  ا


