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 Sections of the commissioning mandate  (3) 

 التكميفي الحكم ( أقسامٖ)

 :أقسام خمسة إلى التكميفي الحكم ينقسم

  .واإلباحة والكراىة، والتحريم، والندب، اإليجاب،

 واإللزام التحتيم وجو عمى لو اقتضاؤه كل فإن فعل، طمب اقتضى إذا ألنو وذلك
 .الواجب ىو فعمو والمطموب الوجوب، وأثر اإليجاب، فيو

ن  الندب، وأثره الندب؛ فيو واإللزام التحتيم وجو عمى ليس لو اقتضاؤه كان وا 
 .المندوب ىو فعمو والمطموب

ذا  فيو واإللزام التحتيم وجو عمى اقتضاؤه كان فإن فعل عن كف طمب اقتضى وا 
 .المحرم ىو فعمو عن الكف والمطموب الحرمة، وأثر التحريم

ن  الكراىة، وأثره الكراىة، فيو واإللزام التحتيم وجو عمى ليس لو اقتضاؤه كان وا 
 .المكروه فيو فعمو عن الكف والمطموب

ذا  والفعل اإلباحة، وأثره اإلباحة، فيو وتركو شيء فعل بين المكمف تخيير اقتضى وا 
 .المباح ىو وتركو فعمو بين خير الذي

 .والمكروه الواجب: قسمان فعمو فالمطموب

 .والمكروه المحرم: قسمان فعمو عن الكف والمطموب

 .والمكروه المحرم: قسمان فعمو بين والمخير

 .المباح وىو الخامس القسم ىو وتركو فعمو بين والمخير
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 .ببيان الخمسة األقسام ىذه من قسم كل وسنفرد

 

 : الواجب-ٔ
 تعريفو:

الواجب شرعا: ىو ما طمب الشارع فعمهو مهن المكمهف طمبها حتمها بهرن اقتهران 
طمبههو بمهها يههدل عمههى تحتههيم فعمههو، كمهها إذا كانههت  ههي ة الطمههب نفسههيا تههدل عمههى 
التحتههيم، أو دل عمههى تحتههيم فعمههو ترتيههب العقوبههة عمههى تركههو، أو  يههة قرينههة شههرعية 

 أخرى.

يمههو، إذ قههال سههبحانو: فال ههيام واجههب ألن ال ههي ة التههي طمههب بيهها دلههت تحت
َياُم{ ]البقرة:   [ .8ٖٔ}ُكِتَب َعَمْيُكُم ال ِّ

 

 المندوب -ٕ

 تعريفو:

المنههدوب ىههو مهها طمههب فعمههو مههن المكمههف طمبههًا تيههر حههتم، بههرن كانههت  ههي ة 
، طمبو نفسيا ال تهدل عمهى تحتيمهو، أو اقترنهت بطمبهو قهرا ن تهدل عمهى عهدم التحتهيم

فههإذا طمههب الشههارع الفعههل ب ههي ة: ويسههن كههذا أو ينههدب كههذاو كههان المطمههوب بيههذه 
ذا طمبههو ب ههي ة األمههر ودلههت القرينههة عمههى أن األمههر لمنههدب كههان  ال ههي ة منههدوبا، وا 
المطمههوب منههدوبًا، كقولههو تعههالى: }َيهها َأييَيهها الوههِذيَن  َمُنههوْا ِإَذا تَههَداَينُتم ِبههَدْين  ِإَلههى َأَجههل  

[ ، فهإن األمهر بكتابهة الهدين لمنهدب ال ل يجهاب بهدليل 8َٕٕفاْكتُُبوُه{ ]البقهرة: ميَسمًّى 
القرينههة التههي فههي اسيههة نفسههيا، وىههي قولههو تعههالى: }َفههِإْن َأِمههَن َبْعُضههُكم َبْعضههًا َفْمُيههَؤدِّ 
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[ ، فإنيا تشير إلى أن الدا ن لهو أن يثهب بمدينهة 8ٖٕالوِذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُو{ ]البقرة: 
يرتمنو من تير كتابة الدين عميو، وكقولو تعالى: }َفَكاِتُبوُىْم ِإْن َعِمْمُتْم ِفهيِيْم َخْيهرًا{ و 

[ ، فمكاتبههة المالههك عبههده مندوبههة بقرينههة أن المالههك حههر الت ههرف فههي ٕٖ]النههور: 
 ممكو.

 

 

 

 الُمحّرم-ٖ

 تعريفو:

المحرم ىهو مها طمهب الشهارع الكهف عهن فعمهو طمبها حتمها، بهرن تكهون  هي ة 
طمههب الكههف نفسههيا دالههة عمههى أنههو حههتم كقولههو تعههالى: }حرمههت عمههيكم الميتههة والههدم 

[ ، وقولو: }قل تعالو أتل ما حرم ربكهم عمهيكم{ ]األنعهام: ٖولحم الخنزير{ ]الما دة: 
[ ، أو يكهون النيهي عهن الفعهل مقترنها 1ٔ[ ، وقولو: }ال يحهل لكهم{ ]النسهاء: ٔ٘ٔ

[ أو ٕٖا الزنهى إنهو كهان فاحشهة{ ]اإلسهراء: بما يدل عمى أنو حهتم مثهل: }وال تقربهو 
يكههن األمههر باالجتنههاب مقترنهها بههذلك نحههو: }إنمهها الخمههر والميسههر واألن ههاب واألزالم 

[ ، أو أن يترتهههب عمهههى الفعهههل 1ٓرجهههس مهههن عمهههل الشهههيطان فهههاجتنبوه{ ]الما هههدة: 
 عقوبة مثل: }والذين يرمون المح نات ثم لم يرتوا برربعة شيداء فاجمهدوىم ثمهانين

[ ، فقد يستفاد التحريم من  ي ة خبرية تدل عميو، أو مهن  هي ة ٗجمدة{ ]النور: 
طمبية ىي نيي، أومن  هي ة طمبيهة ىهي أمهر باالجتنهاب، فالقرينهة تعهيِّن أن الطمهب 

 لمتحريم.
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 المكروه-ٗ

 تعريفو:

المكروه ىو ما مطمب الشهارع مهن المكمهف الكهف عهن فعمهو طمبها تيهر حهتم، 
نفسيا دالة عمى ذلهك، كمها إذا ورد أن اك كهره لكهم كهذا، أو كهان برن تكون ال ي ة 

منييا عنو، واقترن النيي بما يدل عمى أن النيي لكراىة ال لمتحريم، مثل: }َيها َأييَيها 
[ ، أو كههان ٔٓٔالوههِذيَن  َمُنههوْا اَل َتْسههَرُلوْا َعههْن َأْشههَياء ِإن تُْبههَد َلُكههْم َتُسههْؤُكْم{ ]الما ههدة:

 [1نابو ودلت القرينة عمى ذلك، مثل: }َوَذُروا اْلَبْيَع{ ]الجمعة: مرمورا باجت

فالمطموب الكف عن فعمو؛ إن كانت  ي ة طمبو نفسهيا تهدل عمهى أنهو طمهب 
 حتم فيو المحرم، مثل: حرم عميكم كذا.

 المباح-٘

 تعريفو:

ف بين فعمو وتركو، فمهم يطمهب الشهارع أن  ََ المباح ىو ما خيور الشارُع المكلو
 ل المكمف ىذا الفعل ولم يطمب أن يكف عنو.يفع

وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي عمى إباحتو، كما نهص الشهارع عمهى 
أنههو ال إثههم فههي الفعههل، فيههدل بيههذا عمههى إباحتههو كقولههو تعههالى: }َفههِإْن ِخْفههُتْم َأالو ُيِقيَمهها 

[ ، وكقولهو سهبحانو: }َواَل 1ٕٕ]البقهرة:  ُحُدوَد اِك َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِو{
[ ، وكمهها إذا أمههر ُٖٕ٘جَنههاَح َعَمههْيُكْم ِفيَمهها َعروْضههُتم ِبههِو ِمههْن ِخْطَبههِة النَِّسههاء{ ]البقههرة: 

َذا َحَمْمهههُتْم  الشهههارع بفعهههل ودلهههت القهههرا ن عمهههى أن األمهههر ل باحهههة كقولهههو تعهههالى: }َواِ 
ههاَلُة َفانَتِشههُروا ِفههي [ ، وكقولههو سههبحانَٕفاْ ههَطاُدوْا{ ]الما ههدة:  و: }َفههِإَذا ُقِضههَيِت ال و

 [ .81ٔ[ ، وكقولو: }وكموا واشربوا{ ]البقرة: ٓٔاأْلَْرِض{ ]الجمعة: 


