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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(391) 

 الوضعي؟ كيف يوّلد شرط النتيجة الحكم  
اا ال وورط ا ووا اوورط الناياووة وا ووا اوورط الفعووت، ا ووا اوورط الناياووة  ا ووه يولّوود  ، بعبووارة أخوورا، هووي رط يولّوود احلوو دعوووا اا ال وووحاصلل  

)وهوي حكوم وضوعيا والوةالوة  نواه ةو وه وةوياله عنوم وهوو حكوم وضوعي،  كو لم اورط ة د امللكيّووضعي بالبداهوة  كموا اا البيوو يولواحلكم ال
سبباهتا الوضعية ةما لو اارتط عليه حني البيو اا يكوا وةياله عنه  ا ه يكووا وةوياله عنوه أو ااورتط عليوه الناياة  ا ه مبنزلة األسباب األخرا مل

والوضوعي اا  كوا ه ه الدار  وجررة لوه أو ولوةوة لوه،  عوم بعوب املسوبباا اورر  وا ال ورر أسوباباه خا،وة، ةالنكواث،  وال يرت و  األ ور واحلكوم 
 .وه ا  ا سيأيت الكالم عنه بإذا اهلل  عاىل ياةإال بألفاظ خا،ة ال مبثت ارط النا

 كيفية توليد شرط الفع  للحكم الوضعي
لوه يف  وا ا اورط الفعوت  ا وه وإا ةواا باملودلول املطوابفي ال يفيود إال احلكوم الاكليفوي  ا وه إذا ااورتط عليوه يف ضومن عفود البيوو  وثاله اا يوة  

 ووأرا ا ووت لنفسووه أو لنوواه، عنوود ا اهوواء املوودة ملوون اوواء بووأل موون اوواء دوا الررووور للمالووم، لووه يف اا يوة   يف ضوومن عفوود ا لوووّ ااوورتط ةوو ا أو 
، بوت قود يفوال احلكوم الوضوعي أي واه عر واه  ا ه يناه وروب الو اء بال رط وحر ة الاخلف، لكنوه باملودلول االلازا وي، أو بداللوة االقا واء، يفيود 

 .يف عرض واحد ا1)اا ال رط يفيدمها
 مشروط له إسقاط الشرطألن لل -9

   عليه بأ رين وميكن االسادالل
 .أو يا مّنه إسفاط ال رط، واحلكم الاكليفي ال ميكن إسفاطه،  هو حكم وضعي إذاه له  ا ذةره ههنا   ن اا للم روط أحدمها 
 وألن له رفع األمر للحاكم ليجبره على الوفاء -3

لوه  وثاله،  وإذا مل يفعوت  ون ا وه  وا دام اورط للنوا اا يوةّ  –مل يعاربه دلياله على املفوام  بعبارة أخرا وإا – ا ذةره يف  وضو آخر  ا يهما  
م با ووه لووو مل يكوون ام  ميكوون أا ي ووهوو ا  ووا ذةووره، و أو وةلووه وعزلووه )وةوواا قوود اوورط الوةالووة الالا ووةا  وواا للربوواةم ال وورعي أا  ووربه علووى الاوةيووت، 

للربوواةم لياووربه علووى الاوةيووت، إذ لووو ةوواا حكموواه حم وواه  ا ووه وإا أ كوون للربوواةم اا  ه،، دوا غووا للم ووروط لووه حوو  وضووعي ملووا ،وو  اا يلاووأ
اووخ ، ا ووا يف خصوووم املفووام  وواا للم ووروط لووه  اررتحووه ووربه،  وون بوواب احلسووبة، لكوون امل ووروط لووه وغوواه يكو وواا سووياا ةكووت  نكوور آخوور 

 خا،ة املطالبة باإلربار.
 األجوبة:

سلمنا متا ياه واا ارط الفعت يولد حفاه وراء احلكم الاكليفي واا ،ربة إسفاطه اواهد علوى ا وه حو ، ولكن ه ا الوره غا جمٍد  ا ه وإا 
 إال ا ه غا جمٍد لاصربي  السرقفلية وال غاها أبداه )ةما لو ارط  ا يف ضمن العفد اا يوةلها يف الطالقا.

 صحة جبره ال ينتج الوكالة بالفع  قبله -9
أو إا مل يوةلوه يف  وأرا  ا2))آليواهاقهوراه  ة عنوهمل يوةلها يف الطالق أل إا مل يلازم بالعمت بال رط  هت  كوا وةيلو ا ه إا أواًل:إذ يرد عليه 

 ا3)املالم؟ ال جمال للفول ب لم،  وو اا  بوا السورقفلية علوى عكو  ذلومقهراه؟ وهت له الاأرا عن  فسه أو عن  ا ت للنا  هت يكوا وةيله
 .ةيت على األةثر  ن ذلمو با اارتاطها الاو 

 فال يجدي ذلك في أغلب المواطن
                                                           

 احلكم الاكليفي بوروب الو اء واحلكم الوضعي بثبوا احل . ا1)
 .أ و ا يكياه  ا2)
 .-الاأرا  –ذلم  –للمساأرر  –على ا ه وّةله أم ال،  اا له ال على عدم اباناء  أرا املساأرر األول، للثاين، على ررب وال غاه و  ا3)
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اا لوه و وا اا  رروو للربواةم ال ورعي لياوربه علوى الاوةيوت لكون ذلوم ال  ودل يف أةثور األحيواا ألا الكثوا  وون  يف  لوم األ ثلوة غايوة األ ور
  ا وه ةثوااه  ،اةم اورر  بسووط اليود قوادر علوى ا وربالناس ياربرج  ن ال كوا على اريكه أو ،احبه لدا الف واء،   ا وه ةثوااه  وا ال يورود حو
علوى الفوول  وا  –  احلواةم املصولربة أعموت والياوه  ا لو ورد واااكت عليه ال خي وو ال وارط ملوا أرورب عليوه  يسوان  وثاله   اا عصوى واوخّ 

ةيفيوة وقوعهوا   حبوّت   وكلة ختوريه اورط الفعوت فوتياكلها أو وةله  يابة، لكن ذلم ةله، ةما  را، خالف جمرا السورقفلياا املاعار وة  وال ووةّ  –
 ررب ال ارط،   ا ه وإا أ كن لكنه يف ا ملة. بدواال رعي و ،ربيربة و فوذ  صر اا املساأرر يف  أرا ا ت للنا بدوا الررور للرباةم 

ال ووارط  نووه إسووفاط حفووه،  طلوو و  وويف  اا لل وورط موورة أخوورا  وون حيووي احلكووم الوضووعي وهووي اا للم ووروط لووه املطالبووة باعووويب إا 
 لكن ه ا أي اه وإا ةاا مرة لكنه غا جمٍد لاصربي   أراه لثالي أو لطالقها لنفسها  ادا ت  صرة عليه وال  ريد الاناال إىل العوض.

 صحة اإلسقاط ال يستلزم صحة النق  -3
و وون متكنووه علووى النفووت، وقوود  صوولنا ذلووم يف حبووي ن امل ووروط لووه  وون اإلسووفاط أعووم  وون متكنووه  وون إعمووال  فا ووى ال وورط اا متّكوووثانيللاً: 

احلفوق  رارو، و كافي ههنوا بو ةر بعوب األ ثلوة الففهيوة ال واهدة علوى عودم الواالام بوني األ ورين وا وه قود يصو  إسوفاط احلو  ولكون ال يصو  
  فله  ال يص  االسا هاد على األخا وال على اا له حفاه يف العمت على حس   فا ى ال رط، باألول 

 حة إسقاط حق المالمسة وعدم صحة نقلهص
املعروف علووى رأل السوويدين الوالوود املعااوورة بوو ةووت أربعووة أاووهر علووى امل ووهور، وحسوو  وورة يف    منهووا  اا الزورووة  ووا حوو  املال سووة وا مووار

علووى الووزوج  –ال للثا يووة  – فابووت موون أو ال، لكوون لووي   ووا  فلووه حووي للزورووة الثا يووة حووي بصوول  و وووه ليكوووا  ووا  عووم، وللزورووة إسووفاطهوال
 احل  املنافت إليها.  ر ني   رة  ن رهة حفها ال ايت و رة  ن رهةحفاا  ح  جما عاها 

 صحة إسقاط حق االختصاص دون نقله
يرروو  يوزول حو  االخاصوام و عون املكواا ويو ه   ىو نها  اا  ن سب  إىل  كواا يف  سواد أو حورم أو  درسوة  لوه إسوفاطه بواا ياخلو

لينفلوه   نوه  بلنواه ،لرباه أو حي بيعاه خال اه للم هور، أو ال بثمن، لكن لي  له  فله حي بصل  بواا يأخو   أل،لية لكت أحد، بثمنٍ لالباحة ا
إذا  –و ووا لووي  لووه  – ووادام رالسوواه  –بووت  ووادام رالسوواه  لووه احلوو   وواا ا افووت سووفا حفووه  كيووف ينفووت احلوو  الوو ل بووني  ووا هووو الام لووه  ،للنووا

 .يف حمله حس  امل هور واا  أ لنا  يه؟ ه ا -ا افت 
 صحة إسقاط حق القصاص دون نقله

و نها  ح  الفصام  اا له اا يسفطه، لكنه لي  له  فله إىل النا باا يصاحله بواا يعطيوه ةو ا  ون املوال ليكووا حو  الفصوام أو العفوو 
 .-أل للثالي األرنيب  –له 

 حق إسقاط حق الحيازة دون نقلها
ليخلووو املكوواا لنوواه  )النهوور أو النابووة  ووثالها يباعوود عوون املنطفووة   فابووت  وواٍل أو غوواه، اة  وواا لووه اا يسووفا حفووه يف احليووااةو نهووا  حوو  احليووا

ةت  ا  يه، لكنه لي  له  فله للنا ليكوا  و ا النوا حفواا يف احليوااة  حفوه واحلو  املنافوت إليوه  ون ،واحبه  ا وه ا وا  صويت حا،وت اا     يربوا
 ليه هو  ا لديه بنفسه، وا ا ارامار املثلني إا ةاا غاه  اأ ت.ةاا املنافت إ

 صحة إسقاط حق التوك  دون نقله
لكون  – ا1) اأ وت – يف ذلوم ح  ،اورة ةت اخ  وةياله عن أل اوخ   واا لوه اا يسوفا حفوه –وه ا يطاب  املفام متا اه  -و نها  

فووه الوو ايت يف اا ياوةووت عموون اوواء و وورة لنفووت الثوواين حفووه يف حل  وورةه   وور ني  ن األولعوو ا2)لووي  لووه  فلووه إىل النووا بوواا يكوووا للثالووي حوو  الوةالووة
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين            الاوةت إليه.

 ،يبةإن اهلل عز وج  ليتعاهد المؤمن بالبالء كما يتعاهد الرج  أهله بالهدية من الغ  )قال   عليه السالم الباقر أيب رعفر اإل ام عن
 .222م 2الكايف  ج( دنيا كما يحمي الطبيب المريضويحميه ال

                                                           

 احلفوق. حبيو رل ه ا يف بعب السواب ، وقد  صلناه يف  ، رق بني اا ال يأخ  حبفه وياعهد ب لم وبني اا يسفطهإذ  ا1)
 أل ح  الاوّةت عنه. ا2)


