
 Sharia ruling and its divisions (2) 

 ( الحكـ الشرعي واقسامه 2)

 مفهـو الحكـ الشرعي واقسامه

 مباحث األحكاـ في عمـ أصوؿ الفقه أربعة:

 الحاكـ: وهو مف صدر عنه الحكـ.اواًل 

 والحكـ: وهو ما صدر مف الحاكـ داال عمى إرادته في فعؿ المكمؼ. ثانياً 

 والمحكوـ فيه: وهو فعؿ المكمؼ الذي تعمؽ الحكـ به. ثالثاً 

 والمحكـو عميه: وهو المكمؼ الذي تعمؽ الحكـ بفعمه. رابعاً 

 أوال : الحاكـ

 الحاكـ وسوؼ ندرس فيه 

 مف هو الحاكـ ؟-1

 بـ يعرؼ حكمه؟ -2

ال خالؼ بيف عمماء المسمميف، في أف مصدر األحكاـ الشرعية لجميع 
هلل سبحانه، سواء أظهر حكمه في فعؿ المكمؼ مباشرة مف أفعاؿ المكمفيف هو ا

النصوص التي أوحي بها إلى رسوله، أـ اهتدى المجتهدوف إلى حكمه في فعؿ 
المكمؼ، بواسطة الدالئؿ واألمارات التي شرعها الستنباط أحكامه، ولهذا اتفقت 

مفيف طمبا كممتهـ عمى تعريؼ الحكـ الشرعي بأنه: خطاب اهلل المتعمؽ بأفعاؿ المك



أو تخييرا أو وضعا، واشتهر مف أصولهـ "ال حكـ إال هلل"، وهذا مصداؽ قوله 
 [ .57سبحانه: }إف الحكـ إال هلل يقص الحؽ وهو خير الفاصميف{ ]األنعاـ: 

نما اختمؼ عمماء المسمميف في أف أحكاـ اهلل في أفعاؿ المكمفيف، هؿ  وا 
سؿ اهلل وكتبه، بحيث أف مف لـ يمكف لمعقؿ أف يعرفها بنفسه مف غير وساطة ر 

تبمغه دعوة رسوؿ يستطيع أف يعرؼ حكـ اهلل في أفعاله بعقمه أـ ال يمكف لمعقؿ أف 
 يعرؼ حكـ اهلل في أفعاؿ المكمفيف بنفسه مف غير وساطة رسؿ اهلل وكتبه؟

نما الخالؼ فيما يعرؼ به حكـ اهلل.  فال خالؼ في أف الحاكـ هو اهلل، وا 

 الحكـ:  ثانيا

 فيه ندرس ؼوسو 

 .تعريفه -1

 .أنواعه -2

 نوع كؿ أقساـ -3

 :تعريفه -1

 بأفعاؿ المتعمؽ الشارع خطاب هو: األصولييف اصطالح في الشرعي الحكـ
 .وضعاً  أو تخييرًا، أو طمباً  المكمفيف،

 باإليفاء متعمؽ الشارع مف خطاب هذا ،[ 1: المائدة{ ]ِباْلُعُقودِ  َأْوُفواْ : }تعالى فقوله
 هذا ،[ 11: الحجرات{ ]َقْوـٍ  مِّف َقوـٌ  َيْسَخرْ  اَل : }تعالى وقوله. لفعمه طمبا بالعقود
 َأالا  ِخْفُتـْ  َفِإفْ : }سبحانه وقوله. لتركها طمبا بالسخرية متعمؽ الشارع مف خطاب
 مف خطاب هذا ،[ 229: البقرة{ ]ِبهِ  اْفَتَدتْ  ِفيَما َعَمْيِهَما ُجَناحَ  َفالَ  اهللِ  ُحُدودَ  ُيِقيَما



: الرسوؿ وقوؿ. فيه تخييرا تطميقها نظير زوجته مف بدال الزوج بأخذ متعمؽ الشارع
 .اإلرث مف مانعا له وضعا بالقتؿ متعمؽ الشارع مف خطاب هذا" القاتؿ يرث ال"

 الحكـ هو وضع أو تخيير أو طمب عمى الداؿ الشارع مف الصادر النص فنفس
 فهـ اآلف؛ القضائييف اصطالح يوافؽ وهذا األصولييف، اصطالح في الشرعي
 الحكـ منطؽ: يقولوف ولهذا القاضي؛ مف يصدر الذي النص نفس بالحكـ يريدوف

 .بالحكـ لمنطؽ القضية أجمت: يقولوف كذا

 الشارع خطاب يقتضيه الذي األثر فهو: الفقهاء اصطالح في الشرعي الحكـ وأما
 .واإلباحة والحرمة كالوجوب الفعؿ، في

 .بالعقود اإليفاء وجوب يقتضى ،[ 1: المائدة{ ]ِباْلُعُقودِ  َأْوُفواْ : }تعالى فقوله

 في الحكـ هو اإليفاء ووجوب األصولييف، اصطالح في الحكـ هو نفسه فالنص
 في الحكـ هو ،[ 32: اإلسراء{ ]الزَِّنى َتْقَرُبواْ  َوالَ : }تعالى وقوله. الفقهاء اصطالح
 .الفقهاء اصطالح في الحكـ هو الزنا قرباف وحرمة األصولييف، اصطالح

، والمحكـو عميه تعريفه تعريفه واحكامه :المحكـو فيهثالثًا 
 واحكامه 

 المحكوـ فيه: هو فعؿ المكمؼ الذي تعمؽ به حكـ الشارع.

[ ، اإليجػػاب 1فقولػػه تعػػالى: }َيػػا َأيلَهػػا الاػػِذيَف ََمُنػػوْا َأْوفُػػوْا ِبػػاْلُعُقوِد{ ]المائػػدة: 
الخطاب تعمؽ بفعؿ مف أفعاؿ المكمفيف هو: اإليفاد بالعقود فجعمه المستفاد مف هذا 

 واجبا.



وقوله تعالى: }َيا َأيلَها الاِذيَف ََمُنوْا ِإَذا َتَداَينتـُ ِبَدْيٍف ِإَلى َأَجٍؿ ملَسػمىى َفػاْكتُُبوُ{{ 
[ ، الندب المستفاد مف هذا الخطاب تعمقػت بفعػؿ مػف أفعػاؿ المكمفػيف 282]البقرة: 

 تاب الديف، فجعمه مندوبًا.هو ك

[ ،التحػػػريـ المسػػػتفاد مػػػف هػػػذا 151وقولػػػه تعػػػالى: }َواَل َتْقُتمُػػػوْا الػػػناْفَس{ ]األنعػػػاـ:
 الخطاب تعّمؽ بفعؿ مف أفعاؿ المكمفيف هو قتؿ النفس، فجعمه محّرمًا.

ُمػػػوْا اْلَخِبيػػػَث ِمْنػػػُه تُنِفقُػػػوَف{ ]البقػػػرة: ة [ ،الكراهػػػ267وقولػػػه تعػػػالى: }َواَل َتَيما
المستفادة مف هذا الخطاب تعمقت بفعؿ مف أفعاؿ المكمفيف هو إنفاؽ الماؿ الخبيػث 

 فجعمته مكروهًا.

ػػْف َأياػػاـٍ ُأَخػػَر{  وقولػػه تعػػالى: }َفَمػػف َكػػاَف ِمػػنُكـ ماِريضػػًا َأْو َعَمػػى َسػػَفٍر َفِعػػداٌة مِّ
 [ ، الخطاب تعمؽ بالمرض والسفر فجعؿ كال منهما مبيحا لمفطر.184]البقرة: 

فكؿ حكـ مف أحكاـ الشارع فهو البػد متعمػؽ بفعػؿ مػف أفعػاؿ المكمفػيف عمػى 
 جهة الطمب، أو التخيير، أو الوضع.

ومف المقػرر أنػه ال تكميػؼ إال بفعػؿ، أي أف حكػـ الشػارع التكميفػي ال يتعمػؽ 
 إال بفعؿ المكمؼ.

فإذا كاف حكـ الشارع إيجابا أو ندبا فاألمر واضح، ألف متعمػؽ اإليجػاب فعػؿ 
الواجب عمى سبيؿ الحتـ، ومتعمؽ الندب فعؿ المندوب ال عمى سبيؿ الحتـ واإللػزاـ، 
ذا كػػاف الشػػارع تحريمػػا أو كراهػػة فػػالمكمؼ بػػه فػػي  فػػالتكميؼ فػػي الحػػالتيف بفعػػؿ. وا 
الحالتيف هو فعؿ أيضا، ألنه هو كػؼ الػنفس عػف فعػؿ المحػـر أو المكػرو{، فمعنػى 

يشػػمؿ الكػػؼ، أي المنػػع لمػػنفس عػػف فعػػؿ.  قػػولهـ: "ال تكميػػؼ إال بفعػػؿ"، أف الفعػػؿ



وبهذا تكوف جميع األوامر والنواهي متعمقة بأفعاؿ المكمفػيف، ففػي األوامػر: المكمػؼ 
 به: فعؿ المأمور به، وفي النواهي: هو الكؼ عف المنهي عنه.

شرط صحة التكميؼ بالفعؿ: يشترط في الفعؿ الذي يصػح شػرعا التكميػؼ بػه 
 ثالثة شروط:

وف معمومًا لممكمػؼ عممػًا تامػًا حتػى يسػتطيع المكمػؼ القيػاـ بػه أولها: أف يك
كما طمب منه، وعمى هذا فنصوص القَرف المجممة؛ أي التػي لػـ يبػيف المػراد منهػا، 
ال يصػػػح تكميػػػؼ المكمػػػؼ بهػػػا إال بعػػػد أف يمحػػػؽ بهػػػا بيػػػاف الرسػػػوؿ عميػػػه الصػػػالة 

 والسالـ.

اَلَة{ ]البقرة:  نػي أركػاف 43فقوله تعالى: }َوَأِقيُموْا الصا [ ، لـ يبيف النص القَر
الصػػػالة وشػػػروطها وكيفيػػػة أدائهػػػا، فكيػػػؼ يكمػػػؼ بالصػػػالة مػػػف ال يعػػػرؼ أركانهػػػا 
وشػػروطها وكيفيػػة أدائهػػا؟ لػػذلؾ بػػيف الرسػػوؿ عميػػه الصػػالة والسػػالـ هػػذا المجمػػؿ 

 وقاؿ: "صموا كما رأيتموني أصمي".

رع مجمػع ال وكذلؾ الحج والصوـ والزكاة وكؿ فعؿ تعمؽ به خطػاب مػف الشػا
يعمػػـ مػػراد الشػػارع بػػه، ال يصػػح التكميػػؼ بػػه وال مطالبػػة المكمفػػيف بامتثالػػه إال بعػػد 
بيانػػه. ولهػػذا أعطػػى اهلل ورسػػوله سػػمطة التبيػػيف بقولػػه: }َوَأنَزْلَنػػا ِإَلْيػػَؾ الػػذِّْكَر ِلتَُبػػيَِّف 

{ ]النحػػؿ:  ـْ َؿ ِإَلػػْيِه والفعميػػة مػػا  [ ، وبػػّيف الرسػػوؿ بسػػننه القوليػػة44ِلمناػػاِس َمػػا ُنػػزِّ
أجمؿ في القَرف، واتفؽ العمماء عمػى أنػه ال يسػوغ تػأخير البيػاف عػف وقػت الحاجػة 

 إليه.

وثانيها: أف يكػوف معمومػا أف التكميػؼ بػه صػادر ممػف لػه سػمطاف التكميػؼ، 
وممف يجب عمػى المكمػؼ اتبػاع أحكامػه ألنػه بهػذا العمػـ تتجػه إرادتػه إلػى امتثالػه، 

حػث فػي أي دليػؿ شػرعي هػو حجيتػه عمػى المكمفػيف، وهذا هو السبب في أف أوؿ ب



أي أف األحكػاـ التػػي يػػدؿ عميهػا أحكػػاـ واجػػب عمػػى المكمفػيف تنفيػػذها. وهػػو السػػبب 
أيضا في أف كؿ قانوف وضعي يتوجب بالديباجة الخاصة التي تػدؿ عمػى أف الحػاكـ 
 أصدر القانوف بناء عمى عرض مجمػس الػوزراء وموافقػة البرلمػاف، لػيعمـ المكمفػوف
أف القانوف صادر ممف لهـ سمطاف التشػريع، وممػف يجػب عمػيهـ امتثػاؿ تكػاليفهـ؛ 

 فيتجهوا لمتنفيذ.

ويالحػػظ أف المػػراد بعمػػـ المكمػػؼ بمػػا كمػػؼ بػػه إمكػػاف عممػػه بػػه، ال عممػػه بػػه فعػػال، 
فمتػػى بمػػن اإلنسػػاف عػػاقال قػػادرا عمػػى أف يعػػرؼ األحكػػاـ الشػػرعية بنفسػػه أو بسػػ اؿ 

الما بمػا كمػؼ بػه، ونفػذت عميػه األحكػاـ وألػـز بوثارهػا وال أهؿ الذكر عنها، اعتبر ع
يقبؿ منه االعتذار بجهمها. ولهذا قاؿ الفقهاء: ال يقبؿ في دار اإلسالـ عذر الجهػؿ 
بػػالحكـ الشػػرعي، ألنػػه لػػو شػػرط لصػػحة التكمػػؼ عمػػـ المكمػػؼ فعػػال بمػػا كمػػؼ بػػه مػػا 

 استقاـ التكميؼ، واتسع المجاؿ لالعتذار بجهؿ األحكاـ.

حكػـ شػرعي يمكػف لممكمػؼ أف يعػرؼ دليمػه، وأف يعػرؼ أف دليمػه حجػة  فكؿ
شػػرعية، عمػػى المكمفػػيف إتبػػاع مػػا يسػػتمد منػػه، سػػواء أكػػاف هػػذا بنفسػػه أـ بواسػػطة 

 س اؿ أهؿ الذكر عنه.

وثالثها: أف يكوف الفعؿ المكمؼ به ممكنا، أو أف يكػوف فػي قػدر{ المكمػؼ أف يفعمػه 
 أو أف يكؼ عنه. 

التكميؼ بالمستحيؿ، كالجمع بيف النقيضيف كػالنوـ واليقظػة فال يصح شرعيا 
في وقت واحد. وكطير اإلنساف في الهػواء بغيػر طػائرة ووجػود زرع بغيػر بػذرة، ألف 
ما ال يتصور وجػود{ عقػال أو عػادة ال يمكػف لممكمػؼ فعمػه، وهػو لػيس فػي وسػعه، 

 واهلل ال يكمؼ نفسها إال وسعها.



نساف بأمر مف األمور الجبمية لإلنساف التػي هػي وكذلؾ ال يصح شرعا أف يكمؼ اإل 
مسببات ألسباب طبيعية وال كسب لإلنساف فيها وال اختيار، كاالنفعاؿ عند الغضب، 

 والحمرة عند الخجؿ، والحب والبغض، والحزف والفرح، والخوؼ

 تعريفه واحكامه : المحكـو عميهرابعًا 

 بفعمه.المحكوـ عميه: هو المكمؼ الذي تعمؽ حكـ الشارع 

 ويشترط في المكمؼ لصحة تكميفه شرعا شرطاف:

أحدهما: أف يكوف قػادرا عمػى فهػـ دليػؿ التكميػؼ، بػأف يكػوف فػي اسػتطاعته 
أف يفهـ النصوص القانونية التي يكمؼ بها مف القَرف والسنة بنفسه أو بالواسطة، 

جػػه ألف مػػف لػػـ يسػػتطيع فهػػـ دليػػؿ التكميػػؼ ال يمكنػػه أف يمتثػػؿ مػػا كمػػؼ بػػه وال يت
قصد{ إليه والقدرة عمى فهـ أدلة التكميؼ إنما تتحقؽ بالعقؿ وبكوف النصوص التي 
يكمػؼ بهػا العقػالء فػػي متنػاوؿ عقػولهـ فهمهػػا، ألف العقػؿ هػو أداة الفهػػـ واإلدراؾ، 
وبه تتوجه اإلرادة إلى االمتثاؿ. ولما كاف العقؿ أمرا خفيػا ال يػدرؾ بػالحس الظػاهر، 

ظاهر يدرؾ بالحس هو مظنة لمعقؿ وهو البموغ، فمف بمن ربط الشارع التكميؼ بأمر 
الحمػػـ مػػف غيػػر أف تظهػػر عميػػه أعػػراض خمػػؿ بقػػوا{ العقميػػة فقػػد تػػوافرت فيػػه القػػدرة 

 عمى أف يكمؼ.

وعمى هذا ال يكمؼ المجنػوف وال الصػبي لعػدـ وجػود العقػؿ الػذي هػو وسػيمة 
في حػاؿ الغفمػة أو النػـو  فهـ دليؿ التكميؼ، وال يكمؼ الغافؿ والنائـ والسكراف ألنهـ

صػػمى اهلل عميػػه  -أو السػػكر لػػيس فػػي اسػػتطاعتهـ الفهػػـ. ولهػػذا قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
"رفع القمـ عف ثالثة: النائـ حتى يستيقظ، وعف الصبي حتػى يحػتمـ، وعػف  -وسمـ 

المجنوف حتى يعقؿ"، وقاؿ عميه السالـ: "مف ناـ عف صالة أو نسػيها فميصػمها إذا 
 ها".ذكرها فإف ذلؾ وقت



وأمػػا إيجػػاب الزكػػاة والنفقػػة والضػػماف عمػػى الصػػبي والمجنػػوف فمػػيس تكميفػػا 
نمػػا هػػو تكميػػؼ الػػولي عميهمػػا بػػأداء الحػػؽ المػػالي المسػػتحؽ فػػي مالهمػػا،  لهمػػا، وا 

 كأداء ضريبة أطيانهما وأمالكهما.

اَلَة َوَأنتُ  ـْ ُسَكاَرى َحتاػَى َتْعَمُمػوْا َمػا وأما قوله تعالى: }َيا َأيلَها الاِذيَف ََمُنوْا اَل َتْقَرُبوْا الصا
[ ، فميس تكميفا لمسكارى حتى سكرهـ بأف ال يقربػوا الصػالة، 43َتُقوُلوَف{ ]النساء: 

نمػػا هػػو تكميػػؼ  نمػػا هػػو تكميفػػا لمسػػكارى حػػيف سػػكرهـ بػػأف ال يقربػػوا الصػػالة، وا  وا 
ربػوا لممسمميف في حاؿ صحوهـ أف ال يشربوا الخمر إذا دنا وقت الصػالة حتػى ال يق

الصالة وهػـ سػكارى، فكأنػه سػبحانه قػاؿ: إذا دنػا وقػت الصػالة فػال تشػربوا الخمػر، 
وأمػػا إيقػػاع طػػالؽ السػػكراف عمػػى مػػذهب الحنفيػػة هػػو عقػػاب لػػه عمػػى سػػكر{، ولهػػذا 

 شرطوا أف يكوف جانيًا بسكر{ بأف شرب محرما طائعا.

 وثانيهما: أف يكوف أهال لما كمؼ به.
 


