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بينّ الباحث التايل:

- تعريف امل�صطلحات التالية:

التقييد: "حتديد �صيوع اللفظ املطلق بقيد يقلل من انت�صاره بي اأفراد جن�صه".

املباح: " ما اأجيز للمكلفي فعله وتركه بال ا�صتحقاق ثواب وال عقاب اأو ماأخذ 

فيه "

- من �صيغ املباح: رفع احلرج، ونفي اجلناح وغريها.

- اأن تقيي��د املباح متعلق باجلزئيات واالأف��راد ال بالكليات واالأجنا�س، ولي�س 

للمجتهد اأن مينع جن�س املباح بل له فقط اأن مينع الفرد من اأفراد املباح، يف حالة 

، واأن كل مباح لي���س مبباح باإطالق، واإمنا ه��و مباح باجلزء  ن��ة، ولوقت مع��ينّ معينّ

خا�صة. واأما بالكل؛ فهو اإما مطلوب الفعل، اأو مطلوب الرتك.

- االختالف بي االأ�ص��وليي والفقهاء يف مفهوم التقييد، فهو عند االأ�ص��وليي 

يت�ص��ل باللف��ظ والدليل، وهو عك���س االإطالق، وهو عند الفقه��اء تقييد الأفعال 

املكلف املباحة يف االأ�صل حتى ال يقع ال�صرر ب�صبها.

- قيود االإباحة عند ال�صرورات التي تبيح املحظورات ثالثة هي:

1- عدم التعدي على حق الغري.

2- زمن االإباحة مقيد بزمن بقاء العذر، فاإذا زال العذر زالت االإباحة.

3- اأن تقدر ال�صرورة تقدر بقدرها.

- قاعدة االنتقال م��ن االإباحة واإليها تن�س على اأن "االنتقال من احلرمة الثابتة 

ملخ�ص البحث
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بالن�ص اإلى الإباحة ي�شرتط فيه اأعلى الرتب بخالف النتقال من الإباحة اإلى احلرمة 

فاإنه يكتفي فيه باأي�ص��ر االأ�ص��باب"، ومثالها: املراأة االأجنبية ال يزول حترمي وطئها 

اإل بالعق��د املتوقف على اأركان و�ش��روط، اأم��ا نقل اإباحتها اإل��ى التحرمي فيكفي 

فيه��ا التلفظ بالطالق. واملبتوتة ل حتل لزوجه��ا الأول اإل بعقد ووطء حالل وطالق 

وانق�صاء عدة من االأول،وهذه رتبة فوق تلك الرتبة الناقلة عن االإباحة بكثري؛ الأنه 

خ��روج من احلرمة اإلى الإباحة، وال�ش��رع يحتاط يف اخل��روج من احلرمة اإلى الإباحة 

اأكرث من اخلروج من االإباحة اإلى التحرمي

- قاع��دة االنتقال من الع��ام اإلى اخلا�س تن�س على اأن "االإباح��ة باالإذن العام ال 

ت�صقط االإذن اخلا�س"، ومثالها: لل�صيف اأن ياأكل بنف�صه ما قدم اأمامه من الطعام، 

ولي���س له اأن يبيعه اأو يحوله لغريه، وال اأن ياأكل فوق حاجته اأو يحمله اإلى بيته اإال 

باإذن خا�س.

- قاعدة االنتقال من اخلا�س اإلى العام تن�س على اأن "املباح له ال ميلك اأن يبيح 

لغ��ريه"، ومثالها: اإذا خ�ص���س �ص��خ�س دارًا له الإيواء من انقط��ع بهم الطريق، وال 

م��كان ياأوون اإليه، ف��اإن املنتفعي بهذه الدار لهم حق االنتفاع فقط، اإذ ال ميلكون 

اأن ميلكوا غريهم منفعة هذه الدار بعو�س اأو بغري عو�س.

- بي البحث ثالث نظريات يف مرتبطة باعتبار املاآل يف تقييد املباح هي: نظرية 

الباعث، ونظرية التع�شف يف ا�ش��تعمال احلق، ونظرية الحتياط، ثم بينّ القواعد 

د تطبيقات عليها.  التي تدخل حتت هذه النظريات يف اعتبار املاآل، واأدلتها وعدنّ
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مقدمة

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد ...
فم���ن �أجل �لعلوم �لتي ينبغي للباحث �أن ينفق فيه���ا �أوقاته علوم �ل�رشيعة، وخا�سة 
فيما يتعلق بتب�سري �لنا�س وتعبيدهم هلل رب �لعاملني، وملا غفل كثري من �لنا�س عن خطورة 
ه���ذ� �الأمر لدرجة �لتجاوز يف حقوق �لعباد �لتي ماجاءت �ل�رشيعة �إال ل�سبطها وجلب 
م�ساحل���ا ودرء مفا�سدها، فقد �سغلني هذ� �الأمر وودت لو ي�رش �هلل يل وقتا الأكتب بحثا 
�أب���ني فيه �أن �ملباح لي�س مباحاً باإطالق ؛ بل له قو�ع���د و�سو�بط �رشعية �أو �جتهادية الأن 
تناوله �أو �الإحجام عنه تتعل���ق به حقوق �الآخرين، وال بد من مر�عاتها، وقد ي�ستوجب 
من���ع �ملباح تارة و�الأمر به تارة بح�سب ما ي���وؤول �إليه �لتناول �أو �الإحجام بح�سب �حلال 

و�ملكان و�لزمان. 
ومل �أق���ف على در��سة تتناول هذ� �ملو�سوع �لله���م �إال در��سة بعنو�ن "تقييد �ملباح" 
جم���ع فيها �لباحث �لدكتور م�سطفى �ل�سامر�ئي جمموعة من �لتطبيقات يف �ملعامالت 
وق���ارن بني �ل�رشيعة و�لقو�نني �لو�سعية يف �لتقييد، ومل يتعر�س فيها الأي تقعيد، ومن 
هنا فكرت �أن �أبحث �لقو�عد �لتي يتقيد بها �ملباح، ومن ثم جاء �لبحث بعنو�ن "قو�عد 
تقيي���د �ملباح" و��ستعنت باهلل وجمعت ه���ذه �لقو�عد و�أخذت منها ما ينا�سب �أن يكون 
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قاعدة كلية عامة، وما ميكن �أن يندرج حتتها �أو يكون تابعا لها، وما يرد منها �إلى �أ�سل من 
�أ�س���ول �ل�رشيعة �أو �إلى قاعدة �أع���م، �أ�رشت �إلى ذلك مع بيان معنى كل قاعدة و�أدلتها، 
وذك���رت �لتطبيقات �لتي ذكرها �لفقهاء و�لفروع �لتي تخرجت عليها، وما ي�ستفاد منها 
يف �لق�ساي���ا �ملعا�رشة، وحلول �مل�سكالت، وقد �قت�س���ت طبيعة هذ� �ملو�سوع �أن ياأتي 
يف متهيد وثالثة مباحث. ثم �خلامتة ونتائج �لبحث وثبت �ملر�جع. �أخري�ً �أقول هذ� جهد 
�ملق���ل وح�سبي �أين فتحت �لباب الأخو�ين من �لباحث���ني يف هذ� �ملو�سوع �ملهم، وهو 
الي���ز�ل بكر� يحتاج �إال مزيد من �جلهد، و�أ�سال �هلل جل وعز �أن ينفع به ويتقبله خال�سا 

لوجهه �لكرمي.

متهيد
معنى تقييد املباح

ن����رشع يف تعري���ف �لتقييد لغة و��سطالح���ا وكذلك �ملباح، ثم نع���رف تقييد �ملباح 
و�ملق�سود به يف هذه �لدر��سة.

 �لتقيي���د يف �للغ���ة: �لتقييد لغة م�سدر من �لفعل �لرباعي َقّي���َد، ومنه �لقيد يقال قيد 
�حلي���و�ن تقيي���د� �إذ� جعل يف رجله قي���د� ونحوه من مو�نع �حلرك���ة، وياأتي على معان 
منه���ا: �ل�سبط و�لكتابة، فيقال: َقّيَد �لعلم بالكت���اب: �أي كتبه و�سبطه)1(، ومنها �لتنقيط 
و�لت�سكي���ل، فيقال: َقّيَد �لكتاب: �أي نّقطه و�سّكله)2(، ومنها �ملنع، فيقال من باب �ملجاز: 

))) انظ���ر: ل�س���ان الع���رب الب���ن منظور 373/3، ت���اج العرو�ص من جواه���ر القامو�ص ملحب الدين اأبي في�ص  ال�س���يد حممد 
مرت�سى احل�سيني الوا�سطي 480/2.

)2) ل�سان العرب 373/3.
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قيد �الإميان �لفتك)3(، ومنها مبعنى �ل�سفد، وهو �لوثاق �لذي يوثق به �الأ�سري)4(.
�لتقييد يف �ال�سطالح : عرفه بع�س �الأ�سوليني باأنه: "حتديد �سيوع �للفظ �ملطلق بقيد 
يقلل من �نت�ساره بني �أف���ر�د جن�سه")5(، وعرفه �لبع�س باأنه:"ما جيء به جلمع �أو منع �أو 
بيان و�قع")6(، وبع�سهم عرف �لتقييد باملقيد باأنه: "ما �أخرج عن �ل�سيوع بوجه ما")7(.

�ملباح يف �للغة : �ملباح ��سم مفعول م�ستق من �الإباحة، ياأتي يف �للغة على معان عدة 
نذك���ر منها ما يت�س���ل مبعناها �لفقهى وهو قولهم: " �أبحتك �ل�س���ىء �أحللته لك، و�أباح 

�ل�سيء �أطلقه ")8(.
�ملب���اح يف �ال�سط���الح:  يطلق �ملباح عن���د �ملتقدمني من �الأ�سوليني وي���ر�د به �الإذن 
يف �لفعل من غ���ري مالحظة جانب �لرتك، وهو بهذ� ي�سم���ل �أحكاًما �أربعة: �لوجوب، 

و�لندب، و�الإباحة، و�لكر�هة. 
�أما يف ��سطالح متاأخري �الأ�سولي���ني فيطلق وير�د به �الإذن يف �لفعل، ورفع �حلرج 
يف �لرتك، مع مالحظة ��ستو�ء �لطرفني، �أي: �لتخيري بني �لفعل و�لرتك على �ل�سو�ء. 

)3) تاج العرو�ص 480/2.

)4) ل�سان العرب 256/3.
)5) رو�سة الناظر البن قدامة �ص 36).

)6) ان انظر: حتفة املحتاج للإمام عمر بن علي بن احمد الواديا�س���ي االأن�دل�س���ي )/)2 ، حا�س���يتي قليوبي وعمرية ل�سهاب 
الدين احمد بن احمد بن �سلمة القليوبي )/)).فاجلمع: كقوله تعالى:  ڇ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئڇ   ، فلفظة 
)كل) قيد اإ�س���افة اإلى اأنها توكيد تفيد �س���جود جميع امللئكة. و املنع: كقول النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم: )من دخل 
دار اأبي �سفيان فهو اآمن ) �سحيح م�سلم 407/3)، فلفظة )من( اأداة �شرط وهي قيد يفيد املنع؛ اأي اأن الذي مل يدخل 
دار اأب���ي �س���فيان لي����ص باآمن، واأما بيان الواقع فكقوله تعال���ى: ڇ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڇ   ، فالقيد 
هنا هو ڇ ڳ ڳ ڳ    ڇ ، فقد جيء به لبيان الواقع وهو اأن الربيبة يف غالب حالها تكون يف حجر زوج االأم، فهي 
حترم واإن مل تكن يف احلجر، انظر: حا�س���ية الد�س���وقي ل�س���م�ص الدين ال�س���يخ حممد عرفة الد�س���وقي )/432، نهاية 

املحتاج ل�سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة بن �سهاب الدين الرملي 273/7.
)7) التلويح على التو�سيح ل�سعد الدين م�سعود ابن عمر التفتازاين ال�سافعي )/62، 63.

)8) تاج العرو�ص 29/2).
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ت �الإباحة برف���ع �حلرج عن �الإقد�م عل���ى �لفعل فيندرج فيها  قال �لعط���ار: » وُف�رشرِّ
�لو�ج���ب و�ملن���دوب و�ملكروه و�ملب���اح، وال يخرج �س���وى �حلر�م؛ وه���ذ� هو تف�سري 

ها مب�ستِوي �لطرفني �ملتاأخرون «)9(.  مني. و�إمنا ف�رشرَّ �ملتقدرِّ
وع���رف �لغز�يل �ملباح باأن���ه: "�لتخيري بني �لفعل و�لرتك بت�سوي���ة �ل�رشع")10(، وقد 
�رت�س���ى �لبي�ساوى و�الإ�سنوى هذ� �لتعريف وقاال: ال �عرت�����س عليه)11(، لكن �الآمدى 
�عرت����س عليه وز�د فيه قي���د� ليخرج ما عد� �الإباحة مثل �لو�ج���ب �ملخري فقال: "ما دل 
�لدلي���ل �ل�سمعي على خطاب �ل�سارع بالتخيري فيه بني �لفعل و�لرتك من غري بدل")12(، 
بينما ر�أى �ل�ساطبى زيادة قيد: "من غري مدح وال ذم ال على �لفعل وال على �لرتك")13(. 
�أم���ا �لزرك�سي فقد حاول �أن يخرج �أفعال �هلل عز وجل من تعريف �ملباح فقال: "هو ما 
�أذن يف فعل���ه وتركه من حيث هو ترك له من غ���ري تخ�سي�س �أحدهما باقت�ساء مدح �أو 

ذم")14(. 
وهن���اك تعريفات �أخرى تفي���د �أن �ملباح �إعالم �لفاعل �أو داللت���ه �أنه ال �رشر عليه فى 
فعل �ل�سىء �أو تركه وال نفع له فى �الآخرة، كما عند �بن �ل�سبكي ومنال خ�رشو، و�سدر 

�ل�رشيعة، و�ل�سوكانى)15(.

)9) حا�سية العطار على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )/224 ط: دار الكتب العلمية.
)0)) امل�ست�سفى للغزايل )/74 املطبعة االأمريية.

)))) املنهاج و�سرحه بهام�ص التقرير والتحبري )/36،)3.
)2)) االإحكام الأ�سول االأحكام )/75)، 78) طبع دار الكتب مب�سر.

)3)) املوافقات )/68، 69 املطبعة ال�سلفية �سنة )34) هجرية.
)4)) البحر املحيط يف اأ�سول الفقه للزرك�سي )/275.

)5)) جمع اجلوامع البن ال�س���بكى )/05) الطبعة االأولى �س���نة 6)3). مراآة االأ�س���ول �س���رح مرقاة الو�سول ملنلخ�سرو �ص 
278 طبع االآ�س���تانة �س���نة 296)، التنقيح والتو�س���يح ل�س���در ال�سريعة 3/ 75 الطبعة االأولى �س���نة 332)، اإر�ساد الفحول 

لل�سوكانى �ص6 الطبعة االأولى.
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�ملباح عند �لفقهاء: ي�ستعمل �لفقهاء �ملباح �سد �ملحظور، ونقل كل من �مليد�نى و�أبو 
بك���ر �ليمني و�حل�سكف���ى عن عبد �هلل بن مودود �ملو�سل���ى �أن �الإباحة �سد �حلظر، و�أن 
�ملب���اح ما �أجي���ز للمكلفني فعله وتركه بال ��ستحقاق ثو�ب وال عق���اب �أو ماأخذ فيه)16(، 

وف�رش �لعينى �ملباح باأنه "�الإطالق فى مقابلة �حلظر �لذى هو �ملنع")17(.

�سيغ املباح: 

ال�صيغة االأولى:
 رفع �حلرج ومن �أمثلة ذلك قوله تعالى:  ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ  ژ 

ژ    ڑ ڇ   .

ال�صيغة الثانية: 
نف���ي �جلناح ومن �أمثلة ذل���ك قوله تعال���ى: ڇ ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ  ہ ہ ہ ڇ  ، 

وقول���ه: ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڇ  ، وقوله:  ڇ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڇ   . لذلك قعد �لفقهاء قاعدةنفي �جلناح دليل �الإباحة.

ال�صيغة الثالثة:
 �أح���ل مثل قوله تعالى:  ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ ڇ  ، وقوله:  ڇ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ڇ   .

�ل�سيغة �لر�بعة: �سيغ���ة �الأمر �لتي �قرتنت بها قرينة �رشفتها من �لوجوب �أو �لندب 
�إلى �الإباحة، ومن ذلك قول���ه تعالى: ڇ ٴۇ ۋ ۋ ڇ  ، حيث �أمر تعالى باال�سطياد، 

)6)) انظر: اللباب �سرح الكتاب للميدانى �ص 384 املطبعة االأزهرية �سنة 927)م، اجلوهرة النرية الأبى بكر اليمني 382/2 
طبعة االأ�س���تانة �س���نة 304)ه ، الدر املختار للح�س���كفى 3/ 609 الطبعة املليحية مب�س���ر، االختيار لعبد اهلل بن مودود 

27/3) مطبعة احللبى �سنة 355)ه.
)7)) رمز احلقائق للعيني 265/2.
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وهذ� �الأمر م�رشوف عن �لوجوب �إلى �الإباحة بقرينة منع �ال�سطياد قبل �الأمر به. ومن 
�أمثلة ذلك �أي�سا قوله: ڇ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڇ      فاالأمر باالنت�سار لالإباحة، 
و�لقرين���ة �لتي �رشف���ت �الأمر عن �لوجوب �إلى �الإباحة هي �ملن���ع �لو�رد قبل يف قوله: 
ڇ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڇ   ، حي���ث كان �النت�س���ار ممنوعا قبل �ل�س���الة، ثم �أباحه بعد 

�ل�سالة)18(. ولذلك قال �لفقهاء: يجوز �أن يرد �الأمر وير�د به �الإباحة.
تقيي���د �ملباح ��سطالح���اً: مل �أقف على تعري���ف �رشح به �الأ�سولي���ون �الأقدمون �أو 
�ملحدث���ون بخ�سو�س تقييد �ملباح �للهم �إال ماذكره �أحد �لباحثني �ملعا�رشين باأنه: "�حلد 
من مبا����رشة �حلق بقيود من �ل�سارع �بتد�ًء �أو بنظر فقه���ي ملزم ومل�سلحة معتربة")19(، 
وميك���ن �أن نعرفه باأنه: �إيقاف فعل �ملباح، �أو تعطيل���ه، �أو �المتناع عنه، بقيد �رشعي، �أو 

بنظر فقهي، �عتبار� للحال �أو �النتقال �أو �ملاآل.

املق�سود بتقييد املباح يف هذا البحث

ال نق�سد بتقيي���د �ملباح ذلك �لتقييد �الأ�سويل �لذي �سب���ق تعريفه و�لذي يريدون به 
م���ا يقابل �الإطالق وهو عندهم كالتخ�سي�س، فما ج���از تخ�سي�س �لعام به يجوز تقييد 
�ملطلق به، وما ال يجوز فال ، فيدخل فيها خم�س�سات �لعموم �ملت�سلة و�ملنف�سلة �ملتفق 
عليه���ا و�ملختلف فيها)20(، فيقيد مطلق �لكتاب بالكتاب ، ومطلق �ل�سنة بال�سنة ، وتقييد 
�ل�سن���ة بالكتاب و�لعك�س ، وتقييد �ملطل���ق باالإجماع و�لقيا�س مع مر�عاة �الختالف بني 

)8)) احتاف ذوي الب�سائر �سرح رو�سة الناظر للدكتور عبد الكرمي النملة 4/2).
)9)) تقييد املباح مل�سطفى ال�سامرائي �ص5.  

)20) انظر: ك�سف االأ�سرار عن اأ�سول البزدوي لعبد العزيز البخاري 466/2 وما بعدها، �سرح التلويح على التو�سيح 7/2)، 
�سرح املحلي على الورقات، �ص)22 وما بعدها.  
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�الأ�سولي���ني يف �سو�بط �لتخ�سي�س و�لتقييد يف بع�س منها)21(. وال نق�سد �لقيود �لتي 
ترد عندهم على �سي���اق �خلطاب �ملوجه �إلى �ملكلفني، �أو على �لبناء �للفظي للخطاب، 
فرتى القي���ود التي يق�صدونها قيودا لفظية كال�رشط والع���دد وال�صفة ونحو ذلك، وترد 

على �ملطلق فتقلل �نت�ساره �أو تقيد بع�س �سفاته. 
ولك���ن مق�سودنا هو �لقيد �لفقهي، فالذي نبحث عنه يف تقييد �ملباح هو ما ين�رشف 
�إلى �لت�رشفات �لتي ت�سدر من �ملكلف و�لتي يبنى فوق حكمها �ل�رشعي �الأ�سلي وهو 
�الإباحة و�سفا جديد� ز�ئ���د� وهو وجوب �اللتز�م به عند تناول �ملباح �أو �الأخذ به. فال 
يتاأتى ذلك �ملب���اح �إال بعد �الأخذ بالقيود �لو�ردة عليه مع بقاء �الأ�سل وهو �الإباحة، كما 
اأن تقيي���د املباح هو اأعم م���ن اأن ُيقيد ب�صفة اأو بعدد اأو ب����رشط ونحو ذلك، فهذه قيود 
تط���ر�أ على �للفظة)22(، ومر�دنا هو �لقيود �لتي تقيد فعل �ملكلف �ملباح �إذ� تعدى به على 
حقوق �لغري �أو �أوقع باإتيانه �ل�رشر على نف�سه �أو على غريه، �أو �إذ� �نتقل �إلى �ملحرم �أو 

�آل �إليه �أو كان ذريعة �إليه �أو �نتفت �ل�سالمة باالأخذ به.

املبحث الأول
اعتبار احلال يف تقييد املباح

تختلف مر�ت���ب �ملباح  بح�سب �لكل و�جلزء،  و�لكرثة و�لقلة، وغري ذلك، و�إن كان 
�ملب���اح يف مرتبة و�حدة وقتا ما �أو يف حال ما ف���ال يكون كذلك يف �أحو�ل �أخر، وعلى 
�ملجتهد �أن يعترب كل هذه �الأحو�ل ح���ني يلجاأ �إلى تقييد �ملباح لتح�سيل م�سلحة عامة 
))2) انظر: �س���رح التو�س���يح على التنقيح يف اأ�س���ول الفقه للقا�س���ي �س���در ال�سريعة )/63، 66، ك�سف االأ�س���رار �سرح اأ�سول 
الب���زدوي لل�س���يخ عب���د العزي���ز  البخ���اري 522/2، 525، ف���واحت الرحم���وت للعلمة عب���د العلي حممد ب���ن نظام الدين 

االأن�ساري  ب�سرح م�سلم الثبوت يف اأ�سول الفقه للإمام ال�سيخ حمب اهلل ابن عبد ال�سكور)/ 364 � 365 .
)22) انظر: تقييد املباح ر�سالة دكتوراه  مل�سطفى ال�سامرائي بكلية الفقه واأ�سوله باجلامعة االإ�سلمية ببغداد �ص7.  
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حقيقية ر�جحة، �أو لدفع �رشر عام و�قع، و�لذي ينبغي �الإ�سارة �إليه هنا �أن تقييد �ملباح 
متعلق باجلزئيات و�الأفر�د ال بالكليات و�الأجنا�س، ولي�س للمجتهد �أن مينع جن�س �ملباح 
بل ل���ه فقط �أن مينع �لفرد من �أفر�د �ملباح، يف حال���ة معّينة، ولوقت معنّي، حني يرتتب 
عل���ى بع�س هذه �ملباح���ات مفا�سد تعود �آثارها على فئة �أكرب م���ن �لنا�س �أو على جميع 
�أف���ر�د �ملجتمع)23(. وبعد �أن تدر�أ هذه �ملفا�سد ويرتف���ع �ل�رشر يرجع �الأمر �إلى �الإباحة 
كم���ا كان قبل �لتقييد)24(، كمن���ع �لطبيب �لثقة �ملري�س من طع���ام معني ي�رش به، فدور 
�ملجته���د هو تقييد ذلك �لطعام �ملباح بقيد ق���د ي�سل �إلى �لتحرمي يف حق هذ� �ملري�س، 
وهذ� يعنى �أن هذ� �لطعام بعينه دون غريه وهو �ملباح يف �الأ�سل حرم على هذ� �ملري�س 
يف ه���ذه �حلال، بينما يظل هذ� �لطعام مباحا لغريه م���ن �لنا�س فكل فرد من �أفر�د �الأمر 
�ملب���اح �إذ� كان �سار�ً حرم ذل���ك �لفرد، وظل �الأمر مباحا. ومن هنا تربز عدة م�سائل يف 

تقييد �ملباح باعتبار �حلال نبينها يف �ملطلبني �الآتيني:

املطلب الأول: املباح باجلزء مطلوب الرتك اأو الفعل بالكل

�أورد �الإم���ام �ل�ساطبي هذه �لقاعدة وخل�س معناها باأن كل مباح لي�س مبباح باإطالق، 
و�إمنا هو مباح باجلزء خا�سة، و�أما بالكل فهو �إما مطلوب �لفعل، �أو مطلوب �لرتك)25(، 
ودف���ع �الإيهام �لعقلي �لو�رد و�أجاب عنه فقال: "فاإن قيل: �أفال يكون هذ� �لتقرير نق�ساً 

ملا تقدم من �أن �ملباح هو �ملت�ساوي �لطرفني؟")26( . 

)23) ف���ل يج���وز من���ع الن�س���ل بالكل، وال حتديد �س���ن ال���زواج، وال يجوز منع تع���دد الزوجات الفقرة )4) م���ن املادة )3) من 
قانون االأحوال ال�سخ�سية العراقي،  تقييد املباح مل�سطفى ال�سامرائي �ص 52.  

)24) تقييد املباح مل�سطفى ال�سامرائي 52.  
)25) املوافقات )/ 226.  
)26) املوافقات )/ 226.  
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فاجلو�ب �أن ال؛ الأن ذلك �لذي تقدم هو من حيث �لنظر �إليه يف نف�سه، من غري �عتبار 
�أمر خارج، وهذ� �لنظر من حيث �عتباره باالأمور �خلارجة عنه، فاإذ� نظرت �إليه 
يف نف�س���ه؛ فهو �لذي �سمي هنا �ملباح باجل���زء، و�إذ� نظرت �إليه بح�سب �الأمور 

�خلارجة؛ فهو �مل�سمى باملطلوب بالكل)27( . 
و�ملتاأمل يف هذه �لقاع���دة ويف تو�سيح �ل�ساطبي لها يجد �أن لها طرفني طرفاً 

يعترب قيد�ً للمباح وطرفا �إلز�م به.

ومعنى �لطرف �الأول �أن �الإباحة �جلزئية لالإقد�م على فعل لفرد بعينه يف حال 

معين���ة مقيدة باأ�س���ل طلب �لرتوك �لو�ردة يف �ملح���رم و�ملكروه . ويف ظروف 

�أخ���رى ت�ستدعي �حلاجة �إلى رفع تلك �لقيود بعد �أن يرتفع �ل�رشر فريجع �الأمر 

�إلى �الإباحة كما كان قبل �لتقييد)28(. كمنع �لطبيب �لثقة �ملري�س من طعام معني 

ي�رش به، ف���دور �ملجتهد هو تقييد ذلك �لطعام �ملباح بقيد قد ي�سل �إلى �لتحرمي 

يف ح���ق هذ� �ملري�س، وه���ذ� يعنى �أن هذ� �لطعام بعين���ه دون غريه وهو �ملباح 

يف �الأ�س���ل حرم على هذ� �ملري�س يف هذه �حلال، بينما يظل هذ� �لطعام مباحا 

لغ���ريه من �لنا�س فكل فرد من �أفر�د �الأمر �ملباح �إذ� كان �سار�ً حرم ذلك �لفرد، 

وظل �الأمر مباحا.

ومعن���ى �لطرف �لث���اين �أن �الإباحة �جلزئي���ة قد تكون مطلوب���ة والزمة �إلز�م 

�لو�جبات و�ملندوبات، رغم �أن �أ�سلها �الإباحة. ويت�سح ذلك باملثال �لذي ذكره 

�ل�ساطب���ي مع تكملة م���ن عندنا: "فاأنت ترى �أن هذ� �لث���وب �حل�سن مثال مباح 

)27) املوافقات )/ 227.  
)28) تقييد املباح مل�سطفى ال�سامرائي 52.  
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�للب�س، قد ��ست���وى يف نظر �ل�رشع فعله وتركه؛ فال ق�سد له يف �أحد �الأمرين، 

وه���ذ� معقول و�ق���ع بهذ� �العتبار �ملقت����رش به على ذ�ت �ملب���اح من حيث هو 

كذلك، وهو من جهة ما هو وقاية للحر و�لربد، ومو�ر لل�سو�أة، وجمال يف �لنظر 

مطلوب �لفعل، وهذ� �لنظر غري خمت����س بهذ� �لثوب �ملعني، وال بهذ� �لوقت 

�ملعني؛ فهو نظر بالكل ال باجلزء")29(. قلت: لكنه من باب �الإلز�م باملباح �أ�سبح 

مطل���وب �لفعل ملا ذكر �ل�ساطبي من �سرت �لعورة ونح���و ذلك، ونكمل �ملثال مبا 

يو�سح وجه �لقيد، فاإذ� كان هذ� �لثوب �حل�سن من �حلرير �ملحرم على �لرجال 

�أبي���ح ل�سخ�س ب�سبب علة �أو مر�س فاالإباحة هنا باجلزء، ويظل �لثوب مطلوب 

�ل���رتك بالنظر �إلى �لكل، وهذ� هو �لقيد �لط���ارئ على �ملباح، بحيث �إذ� ز�لت 

�لعلة و�سبب �الإباحة؛ فمطلوب �ل�سارع من هذ� �ل�سخ�س ترك هذ� �لثوب.

وعليه فاملباح باجلزء يكون مطلوباً بالكل �أو منهيا بالكل، على ح�سب مو�فقته 

�ملب���ادئ �لكلية �ملقررة يف �ل�رشيعة �أو مناق�ستها، �أو باعتبار ما هو خادم له - كما 

بني �ل�ساطبي)30( - فاإن كان خادماً الأ�سل �رشوري �أو حاجي �أو تكميلي �أي خادماً 

الأ�سول �ل�رشيع���ة �لكلية �لثابتة كان مطلوباً بالكل مباحا باجلزء ، و�إن كان خادما 

الأمر مطلوب �لرتك مناق�سا لهذه �الأ�سول �لثالثة �ملعتربة )31( كان مباحا باجلزء.   

)29) املوافقات: )/ 227.  
)30) املوافقات: )/ 203 وما بعدها. 

))3) مثل ال�س���اطبي ملا يكون خادماً ملا ينق�ص اأ�س���ًل من االأ�س���ول الثلثة املعتربة، كالطلق؛ فاإنه ترك للحلل الذي هو 
خادم لكلي الإقامة الن�س���ل يف الوجود، وهو �س���روري، والإقامة مطلق االألفة واملعا�س���رة، وا�س���تباك الع�سائر بني اخللق، 
وه���و �س���روري اأو حاج���ي اأو مكم���ل الأحدهما، ف���اإذا كان الطلق بهذا النظ���ر حراما لذلك املطلوب ونق�س���ا عليه؛ كان 
مبغ�سا، ومل يكن فعله اأولى من تركه؛ اإال ملعار�ص اأقوى؛ كال�سقاق، وعدم اإقامة حدود اهلل، وهو من حيث كان جزئيا 

يف هذا ال�سخ�ص، ويف هذا الزمان مباح وحلل.  املوافقات: )/ 204. 
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و�ملد�وم���ة عليه منهي عنها، وقد بني هذ� �ملو�س���وع �ل�ساطبي يف �ملو�فقات بيانا 

�سافيا)32( . 
ومعن���ى �لكالم �ل�ساب���ق �أن �ملباحات �إذ� حلقها ما يخرجه���ا عن �أ�سل �الإباحة 
ت�سب���ح مطلوبة �لفعل �أو مطلوب���ة �لرتك لهذ� �لعار�س، ومبع���ى �آخر فاملباح �إن 
تغ���ري و�سفه من �ملباح �إلى غريه كاملندوب �أو �ملك���روه فيتغري حكمه)33(؛ لذلك 
ق���رر �ل�ساطب���ي قاعدة: �أن �الإباحة بح�س���ب �لكلية و�جلزئي���ة يتجاذبها �الأحكام 
�لبو�ق���ي)34(، �أي �أن هذه �الأحكام �لبو�قي تعترب قيود� على �الإباحة �جلزئية الأن 
�ملب���اح يكون مباحا باجل���زء، مطلوبا بالكل على جهة �لن���دب �أو �لوجوب)35(، 

ومباحا باجلزء، منهيا عنه بالكل على جهة �لكر�هة �أو �ملنع)36(. 
ونبني ذلك فيما يلي كما فهمناه من �ل�ساطبي.

�أواًل: �ملب���اح باجلزء �ملطلوب بال���كل من جهة �لوج���وب: كالتمتع بالطيبات 
م���ن �ملاأكل و�مل�رشب و�مللب�س، وم���ا �أ�سبه ذلك، حيث �إن ه���ذه �الأمور �ملاأذون 
به���ا �رشعا و�ملباحة باجل���زء، يكون �ملكلف باخليار يف فعله���ا �أو تركها يف بع�س 
�الأوقات �أو �الأحو�ل،  �أو �إذ� قام بها غريه من �لنا�س، لكن يجب �لفعل من جهة 
�ل���كل فاإن �الأكل و�ل�رشب يجب فعلهم���ا، و�إن ترك �ملكلف هذه �الأ�سياء جملة 
و�حدة ب�سكل د�ئم حتى ي�رشف على �لهالك �أو �ملر�س يكون تركه حر�ًما، وياأثم 

)32) املوافق���ات: )/ 203 وم���ا بعده���ا، حتدي���د الن�س���ل وتنظيم���ه الدكت���ور م�س���طفى الت���ارزي بح���ث مبجلة جمم���ع الفقه 
االإ�سلمي 490/5. 

)33) انظر: نظرية االإباحة للدكتور حممد �سلم مدكور: �ص382 ، وما بعدها.  
)34) املوافقات: )/ 206.  

)35) انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية:0)/)46.  
)36) انظر: املوافقات: )/ 206.  
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ويج���ب عليه فعلها، ومثل���ه �لبيع و�ل�رش�ء وغريهما م���ن �ملعامالت �ملباحة)37(. 
و�ملب���اح بهذ� �العتبار هو خادم الأ�سل �رشوري، وه���و �إقامة �حلياة؛ فهو ماأمور 
به من هذه �جلهة، ومعترب وحمب���وب من حيث هذ� �لكلي �ملطلوب؛ فاالأمر به 

ر�جع �إلى حقيقته �لكلية، ال �إلى �عتباره �جلزئي)38(.
ثاني���اً: �ملب���اح باجلزء �ملطلوب بال���كل على جهة �لن���دب: كالتمتع �لز�ئد يف 
�ملاأكل و�مل�رشب مبا فوق �حلاجة، فهذه �الأ�سياء مباحة باجلزء، ويخري �ملكلف بني 
فعلها وتركها يف بع�س �الأحو�ل �أو �الأزمان، لكنها مندوبة بالكل بحيث لو تركها 
�ملكلف لكان تركه مكروًها ملخالفة طلب �ل�سارع لها يف عموم �الأدلة �لطالبة لها 

و�ملرغبة فيها طلًبا غري جازم)39(.
ثالًثا: �ملب���اح باجلزء �ملحرم بالكل: كاملباحات �لتي تق���دح �ملد�ومة عليها يف 
�لعد�لة، كالتمت���ع باللذ�ئذ، و�الأكل فوق �ل�سبع مما يوؤدي �إلى �لتخمة و�ملر�س، 
و�ملجازف���ة يف �لكالم، و�عتياد �حللف، فاإنها مباح���ة يف �الأ�سل، ولكن �الإكثار 
منه���ا و�العتياد عليها يخرج �ساحبها �إلى ما يخالف هيئات �أهل �لعد�لة، وي�سبه 
�لف�س���اق و�إن مل يكن كذلك، بل وي�سبح فعله هذ� حر�ًما)40(، و�الأكرث من ذلك 
�أن م���ن �ملباحات ما ال يبيح �ل����رشع فعله مبح�رش �لنا�س، وه���ي تلك �ملباحات 

)37) انظر: املوافقات: )/206، وما بعدها ، وانظر اأي�سا: احتاف ذوي الب�سائر ب�سرح رو�سة الناظر للدكتور عبد الكرمي 
النمل���ة 4/2)، وكذل���ك : التخي���ري عن���د االأ�س���وليني واأثره يف احلكم التكليفي درا�س���ة اأ�س���ولية مقارن���ة بحث للدكتور 
اأ�سامة احلموي ، جملة جامعة دم�سق للعلوم االقت�سادية والقانونية  – املجلد - 25 العدد االأول 2009- �سفحة 720.  

)38) انظر: املوافقات: )/ 204.  
)39) انظر: املوافقات: )/208 وما بعدها ، وانظر اأي�س���ا: احتاف ذوي الب�س���ائر ب�س���رح رو�سة الناظر للدكتور عبد الكرمي 

النملة 4/2) وما بعدها، وكذلك : التخيري عند االأ�سوليني ال�سابق 25/)72.  
)40) انظ���ر: املوافق���ات: )/209 ، وانظ���ر اأي�س���ا: احتاف ذوي الب�س���ائر ب�س���رح رو�س���ة الناظر للدكتور عب���د الكرمي النملة 

5/2)، وكذلك : التخيري عند االأ�سوليني ال�سابق 25/)72.  
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�ملخل���ة بقبول �ل�سه���ادة �أو �لرو�ية، �أو ما ي�سمى بخو�رم �مل���روءة ، كاالأكل يف 
�ل�سوق وغريه متى تكررت، وكما قال �لقر�يف: "فيكون تكرر فعلها مبح�رشهم 
كذل���ك قادحاً يف �ل�سهادة لك���ون فعلها حينئذ مع�سية الحق���ة ب�سائر �ملعا�سي، 
ومنه���ا ما مل جتر به عادة فتكون م�سع���رة بخلل حدث يف عقل فاعلها فتقدح يف 
�ل�سبط ال يف �لعد�لة")41( ووجه �لقدح - كما فهمنا من �أنو�ر �لربوق)42(- لي�س 
م���ن جهة قيا�س �ملباحات على �ملخالف���ات، �أو على ما يح�سل من عدم �لوثوق 
مبالب�س �لكبرية �أو �مل�رش على �ل�سغرية مع عدم �لتوبة، مبا يوجب عدم �لوثوق 
به يف دينه و�إقد�مه على �لكذب يف �ل�سهادة، فيكون ذلك قادحاً، و�إمنا من جهة 
�أن فعل �ملخالفات قادح يف �لعد�لة، وفعل �ملباحات قادح يف �ل�سبط، وكالهما 

ال تقبل به �ل�سهادة �أو �لرو�ية.

ر�بًعا: �ملباح باجلزء �ملكروه بالكل :كالتنزه يف �لب�ساتني و�سماع تغريد �حلمام و�للهو 

و�للع���ب ب���ه و�لغناء �ملباح، و�لفر�غ م���ن كل �سغل، فاإنها مباحة باجل���زء يف �أ�سلها �أي 

�أن �ملكل���ف يب���اح له فعلها م���رة �أو مرتني يف يوم م���ا، ولكن �ال�ستم���ر�ر عليها وق�ساء 

�الأوقات فيها وجعلها عادة يرتتب عليها بع�س �ل�رشر مبخالفة حما�سن �لعاد�ت، و�سياع 

�لعم���ر من غري فائدة  فت�سبح مكروهة، و�أج���ري �ساحبها جمرى �لف�ساق، و�إن مل يكن 

كذلك)43(، ولكن���ه من جهة �خلدمة غري خادم ل�سيء وهو مذم���وم ومل ير�سه �لعلماء، 

ب���ل كانو� يكره���ون �أن ال يرى �لرج���ل يف �إ�سالح معا�س، وال يف �إ�س���الح معاد؛ الأنه 

))4) الفروق اأو اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق مع هام�سه اإدرار ال�سروق للقرايف )/ 222.  
)42) الفروق اأو اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق مع هام�سه اإدرار ال�سروق للقرايف )/ 224، وما بعدها.  

)43) انظ���ر: املوافق���ات: )/ 209، وانظ���ر اأي�س���ا: احتاف ذوي الب�س���ائر ب�س���رح رو�س���ة الناظر للدكتور عب���د الكرمي النملة 
5/2)، وكذلك : التخيري عند االأ�سوليني ال�سابق 25/)72.  
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قط���ع زمان فيما ال يرتتب عليه فائدة دنيوية وال �أخروية، ويف �لقر�آن:  ڇ حئ  مئ ىئ يئ 

جبحب ىت ڇ  ؛ �إذ ي�س���ري �إلى هذ� �ملعنى)44(. وقد قال �لغز�يل: "�إن �ملد�ومة على �ملباح قد 
ت�سريه �سغرية، كما �أن �ملد�ومة على �ل�سغرية ت�سريها كبرية")45(. 

ذكر حمق���ق �ملو�فقات �ل�سيخ م�سهور �أنه ي�سعب �لتفري���ق بني �ملباح باجلزء �ملحرم 

بال���كل و�ملباح باجل���زء �ملكروه بالكل لتد�خلهما ؛ ففي كل منهم���ا "�ملد�ومة على بع�س 

اإل اإنها - اأي: تلك املباحات - ت�صري حمرمة بالإدمان عليها والإفراط فيها؛  �ملباحات"، 

الأنها حينئذ ت�سري هوى متبعاً، و�آفة م�ستحكمة، وم�سيعة للعمر، ويف هذ� من موجبات 

�لتحرمي ما ال يخفى)46(، و�سنذكر �الآن مناذج تطبيقية على هذ� �الأمر.

 م�ساأل���ة �ح���رت�ف �للعب: ومن �الأمثل���ة �جللية على هذ� كما ذك���ر حمقق �ملو�فقات 

�ح���رت�ف بع�س �لنا�س �لي���وم لبع�س �أنو�ع �للعب، في�س���ري �الإن�سان حرفته "العب"، 

وت�سري حياته لعباً يف لعب)47(.

 م�ساأل���ة �جللو�س على �ملقاهي و�ملتنزه���ات يومياً ل�ساعات طويل���ة: وقريب مما �سبق 

م���ا يد�وم عليه بع�س �لنا����س من قطع �ل�ساعات �لطو�ل م���ن كل �أيامهم �أو معظمها يف 

�ملقاهي، وما �أ�سبهها من تو�فه �الأمور و�سفا�سفها)48(، مع �أن ذلك مباح مرة �أو مر�ت.
م�ساألة �حرت�ف �الأنا�سيد و�الأغاين �ملباحة: �أباحت �ل�رشيعة - على قول من �أباح هذ� 

)44) انظر: املوافقات: )/ 205.
)45) اإحياء علوم الدين 22/4، وانظر منه: 29/3).  

)46) انظر: هام�ص املوافقات: )/205.

)47) انظر: هام�ص املوافقات: )/205.

)48) انظر: هام�ص املوافقات: )/205.
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ب�رشوط���ه �ملعتربة ول�سنا ب�سدد حترير �مل�ساألة �الآن)49(- للمكلف �أن يرتمن ببع�س �الأنا�سيد 
و�الأغ���اين يف �أوقات معينة للتفريج عن �لنف�س، وتفري���ح �لغري يف �ملنا�سبات �ل�سعيدة، 
وه���ذه �الإباح���ة جزئية ال ينبغي �أن تكون عامة لكل �لنا����س، وال عامة يف كل �الأوقات، 
بحيث تكون م�سغلة �أو حرفة وي�سبح يف �الأمة متخ�س�سون �أوقفو� �أعمارهم على هذ� 

�الأمر.

املطلب الثاين: اإباحة القليل ل تدل على اإباحة الكثري جن�سه

من �ملع���روف �أن �ل�رشيع���ة �الإ�سالمية بنيت عل���ى �إز�لة �ل�رشر ورف���ع �حلرج، ومن 

قو�عدها �لك���ربى �مل�سقة جتلب �لتي�سري)50(. وهذ� كله مرتبط بال�رشور�ت ولي�س و�سعاً 

عاماً؛ الأن �هلل عز وجل مل يكلفنا ما ال نطيق، و��ستدل �لفقهاء على ذلك بحديث: )نهى 

نبّي �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن لب�س �حلرير �إال مو�سع �إ�سبعني �أو ثالث �أو �أربع()51(.  

ووجه �ال�ستدالل بهذ� �حلديث �أن �لفقهاء قا�سو� �أحو�اًل كثرية على ما جاء فيه ويف غريه 

من �الأحاديث فتجاوزو� عن كل ي�سري مغمور بالكثري)52(.

)49) امل�س���األة حمررة  عند العلماء وعلى هذا الفتوى راجع فتاوى اللجنة الدائمة، حترمي اآالت الطرب االألباين �ص 42) 
– 44). لكن من هذه  ال�شروط التي ذكرها املبيحون،  اأن ال تكون م�شحوبة باملو�شيقى، وال تكون كلماتها خليعة وال 
مثرية لل�سهوات، واأال يغني الرجال للن�ساء، وال الن�ساء للرجال، وال توؤدى بطريقة  امليوعة والتخنث، وال تكون باعثا 

على االختالط املحرم وانتهاك احلرمات، واإال انتقلت اإال التحرمي.
)50) انظ���ر: القواع���د الفقهي���ة الك���ربى وم���ا تف���رع عنها �ص 254، االأ�س���باه والنظائ���ر لل�س���بكي )/46 ؛ االأ�س���باه والنظائر 
لل�س���يوطي 84 ؛ االأ�س���باه والنظائر البن جنيم 85 ؛  القواعد الكربى يف الفقه االإ�س���لمي لعبد اهلل العجلن �ص79؛ 
�سرح القواعد الفقهية للزرقا 58) ؛ املدخل الفقهي العام 002/2) ؛ الوجيز للبورنو �ص 234 ؛ امل�سقة جتلب التي�سري 

للباح�سني 479، 480.  
))5) رواه البخ���اري 49/7) )5828)، وم�س���لم 643/3))2069)/)5))، واللف���ظ ل���ه، كلهم���ا ع���ن اأم���ري املوؤمن���ني عم���ر ب���ن 

اخلطاب ر�سى اهلل عنه.
)52) نظرية التقريب للدكتور اأحمد الري�سوين �ص2)3.
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و�الإباحة عند �ل�رشور�ت �لتي تبيح �ملحظور�ت لي�ست مطلقة بل مقيدة بثالثة قيود:
1-ع���دم �لتعدي على حق �لغري: الأن "�ال�سطر�ر ال يبطل حق �لغري" فاإباحة �رتكابه 

لل�رشورة ال متنع من �ل�سمان)53( �إذ� كان �ملحظور متعلًقا بحق مادي .
2-زم���ن �الإباحة مقيد بزمن بقاء �لعذر، فاإذ� ز�ل �لع���ذر ز�لت �الإباحة)54(. وما جاز 

لعذر بطل بزو�له )55(.
3-ُيقت����رش فيما يباح فعله لل�رشورة على �حلد �الأدنى، وعلى �لقدر �لذي يكفي لكي 
تندفع ب���ه �ل�رشورة وال ُيز�د عليه، كما تن�س على ذلك �لقاع���دة �ملقيدة لها: "�ل�رشورة 

تقدر بقدرها")56(.  
وه���ذ� �لقي���د �لثالث هو �ملت�س���ل بقاعدتنا �إباح���ة �لقليل ال تدل عل���ى �إباحة �لكثري،  
فاإباح���ة �ملمنوع عن���د �حلاجة تكون بقدر من �أبيحت له كما ن�س���ت عليه قاعدة "�الأ�سل 
�أال تك���ون �الإباحة يف ثابت �ملنع عند �حلاجة �إليه �إال على قدر �ملبيح �إال بدليل")57(، و�إمنا 
�حلاج���ة تقدر بقدرها)58( وال يعدو مو�سعه���ا)59(، فيما �أبيح حلاجة خم�سو�سة يف ظرف 
خم�سو����س وحال خم�سو�سة، فق�رش �الإذن فيه على م���ا ال يزيد على قدر �حلاجة فال 
ُيتعدى هذ� �حلد بحال من �الأحو�ل، �إذ ال مبيح للزيادة على ما تندفع به �حلاجة، و�لقاعدة 
�لعام���ة �ل�سابطة لهذ� �الأمر:" �إذ� وج���ب خمالفة �أ�سل �أو قاعدة وجب تقليل �ملخالفة ما 

)53) انظر: نظرية ال�سرورة ال�سرعية 226 .  
)54) انظر: امل�سقة جتلب التي�سري للباح�سني �ص 487 .  

)55) االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص86، االأ�سباه والنظائر البن جنيم �ص95.
)56) انظر: االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 84 ؛ االأ�سباه والنظائر البن جنيم 86 .

)57) قواعد املقري )/)33
)58) الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر الهيتمي 348/3 جمموع الفتاوى البن تيمية 62/3، 90/32. �سرح العمدة البن 

تيمية 838/2 .
)59) املب�شوط لل�شرخ�شي 227/30.
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�أمك���ن")60(،  �أي �اللتز�م بالق���در �ملنا�سب ملقد�ر �الحتياج ال �أكرث، و�حلا�سل �أن ما كان 
ل و�أخذ �لعو�س؛ الأن  ه���ذ� �ساأنه من �ملباحات ال يج���وز جعله �سبيال للتك�سب و�لتم���وُّ
كل ذلك خروج عن قدر �حلاج���ة و�ل�رشورة �إلى �لرتفه و�ال�ستكثار من �ملحظور، وهذ� 

نقي�س �ملطلوب �لذي نبهت عليه �لقاعدة. 
فمثاًل: �لطبيب ينظر �إلى �لعورة بقدر ما ميكن من خالله ت�سخي�س �أو عالج �ملر�س)61(. 
يج���وز للم�سطر �أن ي���اأكل من �مليتة بقدر ما ي�سد به رمقه، وه���ذ� هو �حلد �الأدنى من 
�رتكاب حمظور �أكل �مليتة، وال خالف بني �لفقهاء يف جو�ز ذلك)62( و�إمنا �خلالف فيما 

ز�د عليه)63(.
يباح للم�سطر ركوب �لهدي لكن ال يجوز له �أن يتعدى هذه �لرخ�سة فيوؤجرها للركوب.
يباح �قتناء كل���ب �ل�سيد وكلب �حلر��سة لكن ال يجوز بيعه و�لتك�سب منه و�لتو�سع 

يف جتارة �لكالب.
وم���ن �ملعلوم �أن �ملحظور �إذ� ��ستبيح بغ���ري �رشورة �سار كبرية فيما ال يباح كثريه وال 
قليله، مثل �لربا)64(، و�خلمر و�سائر �ملنكر�ت، ومن �ملباحات �لتي �أبيحت �رشورة ما جتب 
فيه���ا �لفدية مع قلتها فاإماطة �ملُحِرم �الأذى �لقليل: جتب عليه فيها �لفدية كاالأذى �لكثري، 
وكذلك من �أز�ل �سعرة �أو �سعر�ت معدود�ت عليه قب�سة طعام، ومن حلق ي�سري �ل�سعر 

)60) القواعد للمقري 502/2 .
))6) انظر : االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص 84 ، االأ�سباه والنظائر البن جنيم �ص 86.

)62) انظر: تبيني احلقائق للزيلعي 5)/9)2، املجموع للنووي 375/7، املغني البن قدامة ))/74، االإ�س���راف للقا�س���ي عبد 
الوهاب البغدادي 257/2، املنثور للزرك�سي 320/2-)32.

)63) ومع اختلف الفقهاء يف حتديد مقدار ال�سرورة الذي يجب مراعاته يف ارتكاب املحرم، فاإنهم قد اتفقوا جميًعا على 
اأ�س���ل القاع���دة واأن���ه ال يجوز للمكل���ف ارتكاب املحرم عند قيام ال�س���رورة اإال مبقدار ما يندفع عن���ه خطر الهلك وال 

يجوز جتاوز ذلك باالإكثار من احلرام بحال.
)64) انظر: التمهيد البن عبد الرب 4)/3)2، عدة الربوق للون�سري�سي �ص389.
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وجب���ت عليه �لفدية، كما جتب بح�سول �النتفاع �لكثري)65(. وكذلك �إذ� خرج �ملعتكف 
من معتكفه ملا له منه بد بطل �عتكافه، ولو كان خروجه قلياًل)66( وي�ستاأنفه مرة �أخرى. 

وم���ن املباح���ات ما يباح ب�رشط القل���ة اأو الي�صري املغتفر؛ لأن حظ���ر القليل يدل على 
�لكث���ري من جن�س���ه، و�إباحة �لكثري تدل على �إباحة �لقليل م���ن جن�سه، ومبفهوم �ملخالفة 
�إباح���ة �لقليل ال ت���دل على �إباحة �لكثري من جن�سه، الأنه �إن ك���رث �سار �سغرية)67(، يقول 
�ل�ساطب���ي: "ترك مقت�سى �لدليل يف �لي�سري لتفاهته ونز�رته لرفع �مل�سقة و�إيثار �لتو�سعة 
عل���ى �خللق... ووجه ذلك �أن �لتافه يف حكم �لعدم وذل���ك ال تن�رشف �إليه �الأغر��س 
يف �لغال���ب، و�أن �مل�ساحة يف �لي�سري قد توؤدي �إل���ى �حلرج و�مل�سقة وهما مرفوعان عن 
�ملكل���ف")68(. وهذ� خمرج على قو�عد رف���ع �حلرج، و�أح���كام �لتغليب مثل: �حلكم 
للغال���ب)69(، وما ق���ارب �ل�سيء يعطى حكم���ه)70(، وكل ما ال ي�س���ق �الحرت�ز عنه فهو 
عفو)71( ولالأكرث حكم �لكل، وقد �أو�سح �لدكتور �أحمد �لري�سوين هذ� بقوله: "�لفعل �أو 
�ل�سيء �أو �لعدد �أو �ل�سفة �أو �لزمن �إذ� كان فعله �أو �جتنابه على نحو معني �أو قدر معني 
فج���اء �أو جيء به على نحو قري���ب من �الأ�سل �ملطلوب و�لوج���ه �ملطلوب �عترب على 
ه���ذ� �لتقريب كافًي���ا وجمزئًا و�لقاعدة على هذ� �لباب ه���ي �أن ما قارب �ل�سيء �أعطي 

)65) انظر: املنتقى الأبي الوليد الباجي 240/2.
)66) انظر: املغني البن قدامة 469/4 .

)67) حا�سية الرملي 2/)45.
)68) االعت�سام لل�ساطبي 42/2) .

)69) انظر: قواعد االأحكام لعز الدين بن عبد ال�سلم 30/2)، الذخرية للقرايف 276/4.
)70) فت���ح الب���اري الب���ن حج���ر 207/3، مواهب اجلليل للحط���اب 65/2، اإحك�����ام االأحكام البن دقيق العي���د )/3)3، النوازل 
ال�س���غرى لل���وزاين )/0)3، مطال���ب اأويل النه���ى للرحيب�����اين 5/)56، حا�س���ية اب���ن عابدين 84/4)، اللب���اب للميداين 

)/39/4)، )/37، عون املعبود للعظيم اآبادي 0)/436.
))7) مواهب اجلليل )/58).
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حكم���ه ")72(. ويقول �الإمام �ملاوردي عن ذل���ك: "�أ�سول �ل�رشع مو�سوعة على �لفرق 
ب���ني �لقليل و�لكثري يف خمالطة �حلظر له، فاإن �ختل���ط بالقليل كان حكم �حلظر �أغلب، 
و�إن �ختل���ط بالكثري كان حكم �الإباحة �أغل���ب")73( فالغلبة هنا تنزل منزلة �ل�رشورة يف 
�إف���ادة �الإباحة، وقد بني �لندوي ما نبه علي���ه �لفقهاء من �أن �لعفو عما ي�سق �الحرت�ز منه 
من جهة �أن �لعفو عنه معلل بي�سارته وقلته)74(، كما اأن الإحلاق بحكم ال�رشورة م�رشوط 
بع����رش �الحرت�ز م���ن �ملحرم لقلته يف �لف���رع �ملقي�س، وباأن �لقل���ة يف �لفرع �ملقي�س مل 
تتج���اوز احلد املعفو عنه، ملا يرتتب عن التو�صع فيها م���ن اإفراط واإ�صقاط للتكليف اأو ما 

ي�سببه تعطيلها من حرج. 
ولهذ� يجب مر�عاة مقا�سد �ل�رشيعة يف �لتطبيق، لعدم ظهور معامل وحدود و��سحة 

بني �لقلة و�لكرثة، و�لي�سري �ملغتفر وغريه.  
مناذج من تطبيقات �لفقهاء على �لقاعدة:  

1- �إباحة �ل�سبة من �لف�سة �إذ� كانت �سغري يف �الإناء ونحوه.
2- �لعفو عن �لتفريق �لي�سري بني �أع�ساء �لو�سوء عند �ملالكية وال خالف يف ذلك يف 

�ملذهب، وقال �بن �حلاجب: "و�لتفريق �لي�سري مغتفر")75(. 
3- جو�ز لب�س �حلرير �لي�سري يف �لثوب للرجال وهو مقد�ر �أربع �أ�سابع)76(. 

)72) نظرية التقريب للدكتور اأحمد الري�سوين)/0)3.
)73) احلاوي الكبري للماوردي )/330.

)74) مثل قول �س���احب املغني: "العيب الي�س���ري ال ميكن التحرز عنه فجعل عفًوا" وقول �س���احب بدائع ال�س���نائع: "قليل 
الغ�ص مما ال ميكن التحرز عنه..." و"قليل الف�ساد مما ال ميكن التحرز منه... " و"قليل الزيادة مما ال ميكن التحرز 

منه... " مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية للدكتور علي الندوي )/457.
)75) انظر: رو�س���ة الطالبني للنووي )/64 ، مواهب اجلليل للحطاب)/225، وكذا يعفى عن التفريق الي�س���ري يف اجلمع 

بني ال�سلتني، البحر الزخار لل�سوكاين 70/2).
)76) ال�س���رح الكب���ري الب���ن قدامة )/473، ولهذا التطبيق دليله اخلا�ص املذكور يف اأدل���ة القاعدة، وبناء عليه فاإن ابن حزم 

يقول بعدم جواز ال�سلة للرجل يف ثوب فيه حرير اأكرث من اأربع اأ�سابع، انظر: املحلى البن حزم 36/4.



304305

د. حممود �سعد حممود مهدي

العدد |67| حمرم 1436هـ   

4- �الآجال �ملحددة يف �ل�رشع �أو يف عقود �ملتعاقدين �إذ� �ختلت �ختالاًل ي�سرًي� بالتقدمي 
�أو �لتاأخري كان ذلك حماًل للعفو و�لتجاوز، ومثله تعجيل �لزكاة عن وقتها بقليل، وح�سول 

عقد �لنكاح قبل مو�فقة �ملر�أة �ملعقود عليها بوقت قليل يجيزه �ملالكية و�حلنفية)77(. 
ما عند مالك و�أبي حنيفة)78(.  5- �عتبار وقوع �لر�ساع بعد �حلولني بوقت ي�سري حمررِّ
6- و�س���ع �جلو�ئح مطلًق���ا �إال �لقدر �لي�سري �لذي ال بد من تلف���ه؛ �إذ ال بد من وقوع 

ا غالًبا)79(.  تلف مرَّ
7- ل���و باع �سخ����س �سيًئا، فغ�سب من يد �لبائ���ع، فاإن �أمك���ن ��ستعادته يف �لزمان 
�لي�س���ري، مل يكن للم�سرتي �لف�سخ؛ الأن �لقليل مغتفر، و�جلهالة �لي�سرية يف �ملعقود عليه 

معفو عنها)80(، وكذلك �لغرر �لي�سري. 
وينبغي �لتنبيه �إلى �أن بع�س فقهاء �ملالكية حاول ح�رش �مل�سائل �لتي يغتفر فيها �لي�سري، 

فقد عز� �لقر�يف البن ب�سري �أنه قال: "�لي�سري مغتفر يف نحو ع�رشين م�ساألة")81(. 

املبحث الثاين
اعتبار النتقال يف تقييد املباح

ذكرن���ا فيم���ا �سبق �أن �الإباح���ة لي�ست مطلقاً، و�إمن���ا تختلف بح�س���ب �لزمان و�ملكان 
و�الأح���و�ل و�الأفر�د وهذ� �العتب���ار يف �الإباحة ي�سيف �إليها �عتب���ار�ً �آخر هو �النتقال، 
حيث تنتقل �الإباحة �إلى �حلرمة �أو �حلرمة �إلى �الإباحة يف ظروف معينة، �أو �أن يباح �أمر 

)77) انظر: نظرية التقريب للدكتور اأحمد الري�سوين )/3)3 .

)78) انظر: نظرية التقريب للدكتور اأحمد الري�سوين )/3)3 .
)79) انظر: �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 50/2.

)80) انظر: تاأ�سي�ص النظر للدبو�سي �ص 95 .
))8) انظر: تف�سيل هذه امل�سائل يف الذخرية للقرايف 24/8.
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ما لفرد �أو �أفر�د ويحرم على �آخرين و�لعك�س، وعليه فهذ� �ملبحث يخت�س ببحث هذه 
�مل�سائل من خالل �ملطالب �لتالية:

املطلب الأول: النتقال من الإباحة اإلى احلرمة والعك�س

ذك���ر �لعلماء قاعدتني متالزمتني لالنتقال من �الإباح���ة و�إليها، مقت�ساهما �أن �النتقال 
م���ن احلرمة الثابت���ة بالن�ص اإلى الإباحة ي�ص���رتط فيه اأعلى الرتب بخ���اف النتقال من 

�الإباحة �إلى �حلرمة فاإنه يكتفي فيه باأي�رش �الأ�سباب)82(. 
وقد ن����س عليهما �لقر�يف يف �لف���روق فقال: "�لفرق �حل���ادي و�لثالثون و�ملائة بني 
قاعدة النتقال من احلرمة اإلى الإباحة ي�صرتط فيها اأعلى الرتب وبني قاعدة النتقال من 
�الإباح���ة �إلى �حلرمة يكفي فيها �أي�رش �الأ�سباب")83(. و�أ�سار �إلى معناهما يف قاعدة �أخرى 
وه���ي: "يحتاط ال�رشع يف اخلروج من احلرمة اإلى الإباحة اأكرث من اخلروج من الإباحة 
�إل���ى �حلرمة")84(، وعلل ذلك "اأن التحرمي يعتم���د املفا�صد فيتعني الحتياط له فا يقدم 
على حمل فيه �ملف�سدة �إال ب�سبب قوي يدل على زو�ل تلك �ملف�سدة، �أو يعار�سها ومينع 
�الإباحة ما فيه مف�سدة باأي�رش �الأ�سب���اب دفعا للمف�سدة بح�سب �الإمكان، ولذلك حرمت 
امل���راأة مبجرد عق���د الأب، ول حتل املبتوتة اإل بعقد ووطء ح���ال وطاق وانق�صاء عدة 
م���ن عقد �الأول؛ الأنه خروج من حرمة �إلى �إباح���ة")85(، وهذ� �لتعليل من �لقر�يف مبثابة 
�لدلي���ل �لعقلي على هاتني �لقاعدتني، وجمعهما يف �لذخرية يف قاعدة و�حدة، وذكرها 

)82) النوازل اجلديدة الكربى للوزاين 79/2.
)83) الفروق للقرايف 73/3.

)84) الف���روق للق���رايف 45/3)، والذخ���رية 398/4، بلف���ظ:" يحت���اط ال�ش���رع يف اخلروج من احلرمة اإل���ى االإباحة اأكرث من 
الذخرية للقرايف 398/4.      اخلروج من االإباحة اإلى التحرمي"، 

)85) الفروق للقرايف 45/3)، الذخرية 398/4.   
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�خلر�س���ي يف �رشح خمت����رش خليل باأن: "�النتقال من �حلل �إل���ى �حلرمة يكفي فيه �أدنى 
�سبب ومن �حلرمة �إلى �حلل بالعك�س")86(.

ووج���ه تقييد �ملباح من جهتي �النتقال �أن �أي�رش �أو �أه���ون �الأ�سباب مبثابة �لقيد �لذي 
ينقل �الإباحة �إلى �لتحرمي، و�أعلى �لرتب قيد يف �النتقال من �لتحرمي �إلى �الإباحة. 

وهذا يتوافق مع نظرية الحتياط يف ال�رشيعة وقواعدها التي ذكرها العلماء، ومنها: 
اأن الحتي���اط للدي���ن ثابت من ال�رشيعة)87(، واأن الحتي���اط يف اخلروج من احلرمة اإلى 
�الإباحة �أ�سد منه يف �لعك�س)88(؛ و�أن ما يحرم �ل�سيء يكفي فيه �لي�سري، وما يبيحه يطلب 
في���ه �الأق�سى)89(، وما �أ�سله �لتحرمي فال ي�ستباح بال�سك)90(، و�حلل ال يثبت بال�سبهة)91(، 
واإذا ا�صتن���د ال�ص���ك اإلى اأ�صل اأُمر بالحتياط)92(، و�إذ� وق���ع �ل�سك يف �سبب �الإباحة مل 
تثبت �الإباح���ة)93(، و�إذ� �جتمع �حلالل و�حلر�م ُغلب �حل���ر�م)94(، و�إذ� تعار�س �حلاظر 

و�ملبيح قدم �حلاظر)95(. 
ومبقت�س���ى ذلك ال يجوز للمكل���ف �الإقد�م على �ملحرم مبج���رد �ل�سك يف حترميه �أو 
)86) الذخرية للقرايف 40/4، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي 3/)7 بلفظ: "االنتقال من احلل اإلى التحرمي يكفي فيه اأدنى 

�سبب ومن التحرمي اإلى احلل بالعك�ص".
)87) املوافقات لل�ساطبي )/86).    

)88) القواعد للمقري: القاعدة )4)5) نقل عن: اأبو عبد اهلل املقري وقواعده الفقهية ملحمد اأكناو �ص203.   
)89) القواع���د للمق���ري 3/2)2. حتقي���ق: حمم���د الدردابي، وانظر: الذخ���رية للقرايف 40/4، 398، تهذي���ب الفروق ملحمد 

املالكي 3/)8)، النوازل اجلديدة الكربى للوزاين 79/2.  
)90) انظر: املنثور للزرك�سي )/9)3.    

))9) املغني البن قدامة 73/9). 
)92) انظر القواعد للمقري )/294 القاعدة 69، املنثور للزرك�سي 255/2.

)93) املجموع للنووي )/ 85).
)94) االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص07)، االأ�سباه والنظائر البن جنيم �ص 09)، الكليات الفقهية للكفوي �ص47، االإبهاج 
يف �س���رح املنهاج لل�س���بكي )/4))، 47/2، وانظر االأ�س���باه والنظائر البن ال�س���بكي )/7))، املنثور يف القواعد للزرك�س���ي 

)/25)، 337، خمت�سر من قواعد العلئي البن اخلطيب 577/2، جمموع الفتاوى البن تيمية 262/20.
)95) رو�سة الناظر البن قدامة 436/3، وبلفظ: "العلة التي تقت�سي احلظر اأولى من التي تقت�سي االإباحة".
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وج���ود �سبهة �نتقاله من حال �ملنع �إلى �الإباحة. وقد ذك���ر �لعالئي مثاال لذلك: �إذ� وقع 
�ل�سيد مثاًل يف �ملاء بعد �إطالق �ل�سائد �سهما �أو طلقا ناريا عليه فمات، و�سك يف �سبب 
موت���ه، هل مات ب�سبب �ل�سيد �أو مات غريقا؟ مل يح���ل �أكله؛ الأن �الأ�سل فيه �لتحرمي، 
واخلروج من التحرمي اإلى الإباحة يحتاط فيه فا يكون اإل باأعلى الرتب، فا يخرج عن 

�لتحرمي �إال ب�سبب)96(. 
�أما �خلروج من �الإباحة �إلى �لتحرمي فيكفي فيه �أدنى و�أي�رش �الأ�سباب، فاإذ� �أر�د �لرجل 
�النتقال من �إباحة �لزوجة �إلى حترميها فيكفيه �أن يتلفظ بلفظ �لطالق فتحرم عليه، وعند 
جمهور �لفقهاء يقع �لطالق بالكنايات، و�إن بعدت مع ��ست�سحاب نية �لطالق)97(؛ الأنه 

خروج من �حلل �إلى �حلرمة، فيكفي فيه �أدنى �سبب)98(. 
�أما عن �أدلة �لقاعدتني فنكتفي بدليل و�حد لكل من جهتي �النتقال.

1- عن �أن�س ر�سي �هلل عنه قال: مر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بتمرة يف �لطريق قال: 
"لوال �أين �أخ���اف �أن تكون من �ل�سدقة الأكلتها")99(، ووج���ه �لداللة �أنه �سلى �هلل عليه 
و�سل���م ملا مل يعلم هل هي من �ل�سدقة �أم ال؟ الأنها لو كانت من �ل�سدقة لكانت حمرمة 

عليه وعلى �آله، تركها �حتياطا وتورعا خ�سية �لوقوع يف �حلر�م. 
2- ع���ن عائ�سة ر�سي �هلل عنه���ا �أن �مر�أة رفاعة �لقرظي ج���اءت �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سل���م، فقالت: كنت عند رفاع���ة، فطلقني، فاأبت طالقي، فتزوج���ت عبد �لرحمن بن 
�لزب���ري، �إمن���ا معه مثل هدبة �لثوب، فق���ال: "�أتريدين �أن ترجعي �إل���ى رفاعة ؟ ال، حتى 

)96) انظر: املجموع املذهب للعلئي )/326 ، �سرح م�سلم للنووي 3)/79. وقد حكى االتفاق على ذلك.
)97) انظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين 05/3)، 09)، ال�سرح ال�سغري للدردير 566/2 ، 567، مغني املحتاج لل�سربيني 3/)28 

، ك�ساف القناع للبهوتي 250/5 ، )25.   
)98) انظر: الفروق للقرايف 267/3 ، 268 ، الذخرية له 398/4.     

)99) رواه البخاري 54/3 )2055) ؛ 25) ))243) ؛ وم�سلم 752/2 ))70)).  
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تذوقي ع�سيلته وي���ذوق ع�سيلتك")100(. قال �الإمام �بن عب���د �لرب رحمه �هلل: "ويف هذ� 
�حلديث دليل على �أن �ملطلقة ثالثاً ال يحلها لزوجها �ملطلق لها �إال طالق زوج قد وطئها، 
و�إن���ه �إن مل يطاأه���ا وطلقها فال حتل لزوجه���ا �أي �الأول")101(. ثم ق���ال: "ويف هذ� حجة 
و��سح���ة ملا ذهب �إليه مالك يف �الأميان �أنه ال يق���ع �لتحليل منها و�لرب �إال باأكمل �الأ�سياء، 
و�أن �لتح���رمي يقع باأقل �سيء، �أال ت���رى �أن �هلل عزرَّ وجلرَّ ملا حرم على �لرجل نكاح حليلة 
�بنه و�مر�أة �أبيه وكان �لرجل �إذ� عقد على �مر�أة نكاحاً ومل يدخل بها ثم طلقها �أنها حر�م 
عل���ى �بنه وعلى �أبيه؟ وكذلك لو كانت له �أمة فلم�سه���ا ب�سهوة �أو قبلها حرمت على �بنه 
وعلى �أبيه، فهذ� يبني لك �أن �لتحرمي يقع ويدخل على �ملرء باأقل �سيء، وكذلك �ملبتوتة 
ال يحلها عقد �لنكاح عليها حتى يدخل بها زوجها ويطاأها وطاأً �سحيًحا، ولهذ� قال مالك 
يف نكاح �ملحلل: �إنه يحتاج �أن يكون نكاح رغبة ال يق�سد به �لتحليل، ويكون وطوؤه لها 
وطاأ مباحاً، ال تكون �سائمة وال حمرمة وال يف حي�ستها ويكون �لزوج بالغاً م�سلماً")102(.

تطبيقات القاعدتي: 
1- �ملر�أة �الأجنبية ال يزول حترمي وطئها �إال بالعقد �ملتوقف على �إذنها ووليها و�سد�ق 
و�صه���ود، و�رشوط يف العاقد، اأما نقل اإباحتها اإلى التحرمي فيكفي فيها التلفظ بالطاق. 
واملبتوتة ل حت���ل لزوجها الأول اإل بعقد ووطء حال وطاق وانق�صاء عدة من الأول، 
وهذه رتب���ة فوق تلك �لرتبة �لناقلة عن �الإباحة بكث���ري)103(، الأنه خروج من �حلرمة �إلى 
الإباحة، وال�رشع يحتاط يف اخلروج من احلرمة اإلى الإباحة اأكرث من اخلروج من الإباحة 

)00)) رواه البخاري 3/ 68) )2639) ؛ ورواه م�سلم 2/ 055)-056) )433))/))))) عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها. والع�سيلة 
هنا كناية عن الوطء.   

))0))  )) التمهيد ملا يف املوطاإ من املعاين واالأ�سانيد البن عبد الرب 228/3. 
)02)) التمهيد البن عبد الرب 3)/228 - 229. )بت�سرف)

)03)) الفروق للقرايف 73/3.



310311

قواعد تقييد املباح

 العدد |67| حمرم 1436هـ

�إلى �لتحرمي)104(. 
2- �مل�سل���م حمرم �لدم - و�لدماء ال ت�ستباح باالإباحة)105( - وال تذهب هذه �حلرمة 
�إال بال���ردة �أو زنى بع���د �إح�سان �أو قتل نف�سا عم���د� عدو�نا، وهي �أ�سب���اب عظيمة فاإذ� 
�أبي���ح دمه بالردة حرم بالتوبة ويف �لق�سا����س بالعفو ويف �لزنى بالتوبة على خالف بني 
�لعلماء، ووقع �التفاق على �ملحارب �إذ� تاب من قبل �أن يقدر عليه �أنه ي�سقط عنه �حلد 
وت���زول �إباحة دمه، و�لتوب���ة �أي�رش من �لردة و�لقتل و�أقل حتتيم���ا على �لعبد)106(. وهذه 
املوجب���ات الثاثة ل يثبت واحد منها اإل ب����رشوط واأركان. فاملرتد - مثًا - قبل اإباحة 
دم���ه ي�ستتاب، و�إن كان �رتد ل�سبهة يناق�س فيه���ا، ويناظر حتى تز�ل �سبهته، وينظر يف 
حتق���ق ردته و�أ�سبابها، وكل ذلك حتى ال يباح دمه �إال بعد �ليقني �لكامل �أنه كفر وال �أمل 
يف رجوع���ه �إلى �الإ�سالم. ولو ثبت كل ذلك ووجب قتله، و�إن رجع عند �لتنفيذ ونطق 
بال�سهادتني يحقن دمه للحال، وال يباح قتله بحال؛ الأن �خلروج من �لتحرمي �إلى �الإباحة 

يحتاط له اأكرث من اخلروج من الإباحة اإلى التحرمي)107(. 
4- بعق���د �جلزية يحقن دم �لذمي وماله وينتقل م���ن �الإباحة �إلى �لتحرمي، وال ينتقل 
هذ� �لتحرمي �إلى �الإباحة مرة �أخرى �إال مبخالفة قوية لهذ� �لعقد، كالتمرد على �الإمام، �أو 
نبذ �لعقد جماه���رة، �أو حماربة �مل�سلمني، �أو �زدر�ء دينهم، وغري ذلك من �الأمور �لتي 
حتتاج اإلى تثب���ت؛ لأن اخلروج من احلرمة اإلى الإباحة ي�صرتط فيه اأعلى الرتب بخاف 

�النتقال من �الإباحة �إلى �حلرمة فاإنه يكتفى فيه باأي�رش �الأ�سباب)108(. 

)04)) انظر: تهذيب الفروق ملحمد علي املالكي 3/)8).  
)05)) املهذب لل�سريازي88/3)، ك�ساف القناع عن منت االإقناع للبهوتي5 /556.

)06)) انظر: الفروق للقرايف 73/3، وما بعدها بت�سرف ي�سري.
)07)) انظر: مو�سوعة القواعد الفقهية: 278/5.

)08)) انظر: اأبو عبد اهلل املقري وقواعده الفقهية ملحمد اأكناو �ص60).
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6- �إذ� �سه���د ع���دل و�حد بروؤية هالل رم�سان، ُيحكم بدخ���ول �سهر رم�سان بروؤيته 
�حتياط���ا للفر�س؛ الأن �النتقال من �الإباحة �إلى �حلرمة يكتف���ى فيه باأي�رش �الأ�سباب. �أما 
روؤية هالل �سو�ل فال تثب���ت �إال ب�ساهدين عدلني الأن ب�سهادتهما خروج من �حلرمة �إلى 
الإباحة، وال�رشع يحتاط يف اخلروج من احلرمة اإلى الإباحة اأكرث من اخلروج من الإباحة 

�إلى �حلرمة)109(.
 7- �خل���روج �إل���ى �حلنث يف �الأميان يكف���ي فيه �أدنى �سبب، و�خل���روج منه �إلى �لرب 
ي�ص���رتط فيه �صبب اأقوى، من حلف اأن يت���زوج على امراأته اأو ليتزوجن عليها اإلى اأجل 
ال ي���رب ق�سمه �إال باأكمل �لوجوه وهو �لدخ���ول. ومن حلف �أال يتزوج على �مر�أته �أو ال 

يتزوج عليها �إلى �أجل يحنث بالعقد و�إن مل يدخل)110(.

املطلب الثاين: النتقال من العام اإلى اخلا�س 

1-االإباحة باالإذن العام ال ت�صقط االإذن اخلا�س. 
ه���ذه �لقاعدة مرتبطة بقو�عد �مللك و�حلقوق ومنها: �لت�رشف يف ملك �لغري ال يثبت 
�إال باإباحة �ملال���ك)111(، وال يجوز الأحد �أن يت�رشف يف ملك �لغري بال �إذن وال والية وال 
����رشورة)112(، و�حلقوق ال توؤخ���ذ �إال باأ�سباب ظاهرة �ل�سح���ة)113(، وكل ذي حق �أولى 

)09)) انظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين 2/)8 ، املدونة للإمام مالك )/74) ، �سرح مواهب اجلليل للحطاب 384/2 ، املهذب 
لل�س���ريازي )/79)، املغني البن قدامة 57/3)، ك�س���اف القناع للبهوتي 275/2، املحلى البن حزم 235/6. وعند املالكية 

ال تثبت روؤية هلل رم�سان اإال ب�ساهدي عدل.
)0))) انظر: البيان والتح�سيل البن ر�سد اجلد 64/6) ، الذخرية للقرايف 44/4 ، مواهب اجلليل للحطاب 449/4.

))))) ك�سف االأ�سرار عن اأ�سول البزدوي لعلء الدين البخاري 95/3. 
)2))) جملة االأحكام العدلية و�سروحها – املادة 96، نظرية ال�سمان لوهبة الزحيلي �ص 208.

)3))) قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�سلم 95-94/2.
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بحقه �أبد�)114(، وال ي�سح �لت�رشف يف ملك �لغري �إال بوالية �رشعية، �أو نيابة عرفية)115(، 
و�الأ�س���ل حرمة �النتفاع مبال �لغري بغري �إذنه)116(، وغ���ري ذلك مما يف معناها، �أو تكملها، 

�أو تعللها.
وه���ذ� �لتقييد لالإباحة �لثابتة ب���االإذن �لعام باالإذن �خلا�س ي���دل على عظمة �لت�رشيع 
�الإ�سالم���ي يف حفظ حق���وق �لنا�س، و�سيانتها من �لعب���ث، و�لتفريط و�الإهمال، وهو 

ي�سب يف تقرير م�ساحلهم.
يقول �لقر�يف: �إن �هلل تعالى تف�سل على عباده فجعل ما هو حق لهم بت�سويغه ومتلكه 
وتف�سل���ه ال ينقل �مللك فيه �إال بر�ساه���م، وال ي�سح �الإبر�ء من���ه �إال باإ�سقاطهم، ولذلك 
ال ي�سق���ط �ل�سم���ان يف �إتالفه �إال باإذنه���م يف �إتالفه، �أو ب���االإذن يف مبا�رشته على �سبيل 
�الأمانة، كما �أن ما هو حق هلل تعالى �رشف ال يتمكن �لعباد من �إ�سقاطه و�الإبر�ء منه، بل 
ذلك يرجع �إلى �ساحب �ل�رشع، فكل و�حد من �حلقني موكل ملن هو من�سوب له ثبوتاً 

و�إ�سقاطا)117(. 
ثم �أو�سح �لقر�يف �لفرق بني �الإذنني بثالث م�سائل �سنذكرها يف �لتطبيقات. 

و�الإذن �لعام �ملذكور يف �لقاعدة هو كل �إذن �كت�سب �سفة �لعموم �سو�ء من �ل�سارع 

�أو غريه، و�الإذن �خلا�س هو �مل�رشوف �إلى �سورة خا�سة من �سور �لعموم وغالباً يكون 

�إذن �ملالك �أو وليه  �أو وكيله يف وكالة �رشعية �سحيحة، و�إذن �ل�سارع �إذ� جاء على وجه 

�الإباح���ة �لعامة، وغري مرتبط مبلكية �أحد �أو حقوق���ه فللمت�رشف �أن يت�رشف ما مل يقع 

)4))) التمهيد البن عبد الرب )24/2). وراجع �سيغ اأخرى لهذه القاعدة يف نظرية التع�سف للدريني �سفحة 395.
)5))) القواعد الفقهية يف املغني للإدري�سي �ص 447.

)6))) البناية �سرح الهداية للعيني 342/7.
)7))) انظر: الفروق للقرايف )/95)، بت�سرف ي�سري.
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�ل����رشر على �أحد، �أو ما مل يتع�سف يف ��ستعم���ال �حلق، و�إذ� جاء �إذن �ل�سارع م�ستند�ً 

�إلى والية �رشعية كتوكيل �لقا�سي لالأولياء و�الأو�سياء يف والية �أمو�ل �ل�سفيه و�ل�سغري 

و�ملجنون، فله �لت�رشف بال �إذن �ل�سخ�س.
�أم���ا �إذن �ملالك فاإم���ا �أن يكون �رش�حة �أو بتوكيل �أو داللة كذب���ح �لر�عي �ساة مري�سة 
لغريه ال ترج���ى حياتها، فال ي�سمن يف هذه �حل���ال)118(، وكل ت�رشف ي�سبقه �إذن يحل 
وي�س���ح، وكل ت�رشف بغ���ري �إذن يعترب تعديا، وفاعله �سامن الأن���ه يف حكم �لغا�سب، 
كبي���ع ملك �لغ���ري �أو هبته �أو رهنه �أو �إجارته �أو �إعارت���ه �أو �إيد�عه �أو غري ذلك، فاإذ� كان 
�لت����رشف قولياً ومل يتحول �إلى ت�رشف فعلي، كاأن تعاقد على بيع ملك �لغري ومل يتم 
�لتقاب����س، فاإذ� �أجازه �ملالك �أ�سبح ماأذونا و�إال كان ف�سوال، ومثل �إذن �ملالك �إذن من له 
ح���ق �الإذن من ويل �أو و�سي �أو وكيل �أو متولرِّ �أو حاكم)119(. و��ستدل �لعلماء بحديث 
عروة �لبارقي "�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أعطاه دينار�ً لي�سرتي به �ساة فا�سرتى 
ل���ه �ساتني فباع �إحد�هم���ا بدينار، و�أتاه ب�ساة ودينار، فدعا ل���ه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم يف بيعه بالربكة")120( فقد باع �ل�ساة �لثانية من غري �إذن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
ثم �إنه �أج���ازه)121(. ويف حالة �إجازة �ملالك ت�رشف �لف�سويل فال �سيء على �ملت�رشف؛ 
�إذ ال �رشر على �ملالك من هذه �لت�رشفات �لقولية �ملح�سة ما د�م �خليار له يف قبولها �أو 

رف�سها.
وه���ذه �لقاعدة مطلقة ولي�س���ت مقيدة، و�إطالقها باإطالق �لقو�ع���د �مل�سار �إليها �سابقاً 

)8))) درر احلكام �سرح جملة االأحكام لعلي حيدر )/85.
)9))) انظر القواعد الفقهية ملحمد الزحيلي �ص 504 ، �سرح القواعد للزرقا �ص)462-46.

)20)) رواه البخاري يف �سحيحه 207/4، برقم )3642).
))2)) انظر: �سرح الوجيز 22/8).
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و�لد�ل���ة على �أن حرمة �لت����رشف يف حق �لغري غري متوقفة عل���ى �ل�رشر، وهو ما عرب 
عن���ه �لكا�ساين بقوله: "�لت�رشف يف حق �لغري بغري �إذنه حر�م �سو�ء �أ�رش به �أو ال")122(.  

وقوله: "حرمة �لت�رشف يف حق �لغري ال تقف على �مل�رشة ")123(.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:

1-لل�سي���ف �أن ياأكل بنف�س���ه ما قدم �أمامه من �لطعام �لذي �أبي���ح له ولغريه باالإباحة 
�لعام���ة، ولي�س له �أن يبيع���ه �أو يحوله لغريه، وال �أن ياأكل فوق حاجته �أو يحمله �إلى بيته 

�إال باإذن خا�س من �ساحب �لوليمة.
2-�لوديع���ة �إذ� �سالها �ملودع وحولها مل�سلحة حفظها ف�سقطت من يده فانك�رشت ال 
�سم���ان عليه الأنه ماأذون له يف ذلك �لفعل �لذي به �نك�رشت، ولو �سقط عليها �سيء من 
ي���ده فانك�رشت �سم���ن الأن �ساحب �لوديعة مل ياأذن له يف حم���ل ذلك يف يده فالفعل 
�لذي به �نك�رشت غري ماأذون فيه؛ في�سمن، فاإن قيل: �إن كان �ساحب �لوديعة مل ياأذن له 
غ���ري �أن �هلل تعالى �أذن له �أن يت�رشف يف بيته فقد وجد �الإذن ممن هو �أعظم من �ساحب 
�لوديعة، قيل: �الإذن �لعام �ل�رشعي ال ي�سقط �ل�سمان و�إمنا ي�سقط �الإذن �خلا�س من قبل 

�ساحب �لوديعة كما تقدم تقريره)124(. 
2. �إذ� ��سط���ر �إلى طعام غريه فاأكل���ه يف �ملخم�سة جاز، وهل ي�سمن له �لقيمة �أو ال؟ 

قوالن:
 �أحدهما: ال ي�سمن؛ الأن �لدفع كان و�جباً على �ملالك، و�لو�جب ال يوؤخذ له عو�س. 
و�لقول �لثاين: ي�سمن وهو �الأظهر و�الأ�سهر؛ الأن �إذن �ملالك مل يوجد، و�إمنا وجد �إذن 

)22)) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع للكا�ساين 6/ 265.

)23)) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع للكا�ساين 6/ 266.
)24)) انظر: الفروق للقرايف )/95)، وما بعدها.
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�صاحب ال�رشع، وهو ل يوجب �صقوط ال�صمان، واإمنا ينفي الإثم واملوؤاخذة بالعقاب، 
والأن �لقاع���دة �أن �ملل���ك �إذ� د�ر زو�له بني �ملرتبة �لدنيا و�ملرتب���ة �لعليا حمل على �لدنيا 
��ست�سحابا للملك بح�سب �الإم���كان و�نتقال �مللك بعو�س هو �أدنى رتب �النتقال وهو 

�أقرب ملو�فقة �الأ�سل من �النتقال بغري عو�س)125(.

 املطلب الثالث: النتقال من اخلا�س اإلى العام 

قاعدة: املباح له ال ميلك اأن يبيح لغريه.
وردت ه���ذه �لقاعدة يف م�سنفات �لعلماء باألفاظ متقاربة)126( منها: "�ملباح له ال يبيح 
لغ���ريه" كما عند �بن عابدي���ن)127(، وذكرها �لزرك�سي يف منث���وره بلفظ: "�مل�ستبيح ال 

ميلك نقل �مللك باالإباحة �إلى غريه")128(. 
و�لذي يت�سح م���ن ��ستقر�ء �سيغ هذه �لقاعدة وتطبيقاته���ا �أنها و�ردة يف �الأعيان �أي 
�إباح���ة منافع �الأعيان م���ن قبل �لعباد، �إال �أن معناها عام يف �الأح���كام، الأن �الإباحة كما 
ذكرن���ا �سابق���ا متعلقة باجلزئيات وال توج���د �الإباحة �ملطلقة، فمن �أبيح ل���ه �سيء لعلة ال 
ميك���ن �أن يقوم باإباحته لالآخري���ن، الأنها خمتلفة ح�سب ����رشور�ت �الإباحة و�الأحو�ل 
و�لظروف و�الأزمان، فما يباح الإن�سان ال يباح الآخر �إال �إذ� ت�سابهت �لظروف و�الأحو�ل 
�أو تطابق���ت، و�ل���ذي يحكم بهذه �ل����رشورة �لتي كانت �سبب���ا يف �الإباحة لي�س هو من 
�أبيح���ت له؛ الأن �ل�رشورة تقدر بقدرها، فقد يك���ون عندهما نف�س �ل�رشورة، لكن بقدر 
خمتلف ال ي�ستطيع تقديرهما وفهم �لفرق بينهما �إال �لفقيه �ملجتهد �أو �ملفتي �أو �لقا�سي.

)25)) انظر: الفروق للقرايف )/96).
)26)) الهداية للمرغيناين 3/)22 ، فتاوى قا�سيخان 232/3، املب�شوط لل�شرخ�شي ))/33).

)27)) الدر املختار 677/5.
)28)) املنثور للزرك�سي )/74.
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بيحت ل���ه منفعة عني فلي�س ت�رشفه فيما �أُذن له فيه  ومعناه���ا يف جهة �الأعيان: �أن َمن �أُ
كت�رشف مالكه���ا، الأن هذه �الإباحة تكون قا�رشة علي���ه، وال ميلك هو �أن يبيحه لغريه، 
ف�س���اًل عن �أن يهبه �أو يوؤجره �أو يبيعه، الأن ملك �ملبيح ال يزول باالإباحة)129(، فالو�جب 
عليه �لوقوف عند ما حّد له من غري جماوزة له، وقد نقل عن �أئمة �ل�سلف �أن �الإباحة يف 
ه���ذه �الأعيان ال تعدو �أن تكون �إذنًا باالنتف���اع �لقا�رش، و�أنه ال يجوز للمباح له �أن ينقل 
�النتف���اع �إلى غريه،  فاإباحة �ملنافع كاإباحة �الأعي���ان ال تقت�سي متليًكا فال ميلك �ملاأذون له 

�الإنابة وال �ملعاو�سة )130(.
وفرق �لقر�يف بني ما �أ�سماه متليك �النتفاع وهو حق �النتفاع �لناجت عن �الإباحة وبني 
مل���ك �ملنفعة باأن "متليك �النتفاع ير�د به �أن يبا�رشه هو بنف�سه فقط، ومتليك �ملنفعة �أعم 
و�أ�سم���ل فيبا�رش بنف�سه، وميّكن غريه من �النتفاع بعو�س وبغري عو�س، ومتليك �النتفاع 
ك�صكنى املدار�ص والرباط، ومنه الوقف على ال�صكن اإذا مل يزد على ذلك، فاإن زاد كقوله 
ينتفع بجميع �أنو�ع �النتفاع، فهو ت�رشيح بتمليك �ملنفعة و�سار من �لنوع �لثاين")131(. 
ومل���ا كان "�مللك �إباح���ة �رشعية يف عني �أو منفعة تقت�سي متك���ن �ساحبها من �النتفاع 
بتلك �لعني �أو �ملنفعة �أو �أخذ �لعو�س عنهما")132( �أو �إباحتهما للغري، ترتب على ذلك �أن 
املل���ك القا�رش مينع الإباحة كما يف اجلارية امل�صرتاة ب�رشط اخليار يف مدة اخليار، وكذلك 
امل�ص���رتاة ب����رشط اأن ل يبيع ول يه���ب، واإن باعها فامل�صرتي اأحق به���ا، ن�ص عليه اأحمد 

)29)) املب�شوط ))/2.
)30)) تف�سري القرطبي 2)/0)، تف�سري الرازي 36/2.

))3)) الفروق للقرايف )/94).
)32)) مواهب اجلليل �س���رح خمت�س���ر خليل للحطاب 224/4، وتهذيب الفروق بحا�س���يته حتت اإدرار ال�س���روق ملحمد علي 

املالكي 366/3.
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ون�صو�صه �رشيحة ب�صحة هذا البيع وال�رشط ومنع الوطء)133(. 
و�الإباح���ة �لتي م�سدرها �لعب���اد ينتهي �الإذن فيها بانتهاء �مل���دة �إن كان هناك �أمد من 
�الآذن �أو بعدول �الآذن عن �إذنه ورجوعه فيه �أو بوفاته �أو بوفاة �ملاأذون له، فاإذ� وجد �سيء 
من هذه �الأ�سياء بطل حق �ملاأذون له يف �النتفاع، ومل يبق لورثته حق فيه، الأن �الإباحة ال 
تفيد متليًكا و�إمنا تفيد حق �نتفاع �سخ�س و�نتهاء �الإذن بانتهاء �أمده �أمر و��سح ال يحتاج 
�إل���ى بيان، �أما �نتهاوؤه برجوع �الآذن ف���الأن هذ� �الإذن ال يتقيد به �الآذن وال يلزمه �مل�سي 

فيه عند جمهور �لعلماء الأنه تربع)134(.
اأدلة القاعدة: 

1- حدي���ث �أن�س بن مالك:" �أن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم- ملا فرغ من قتال 
�أهل خيرب و�ن�رشف �إلى �ملدينة رد �ملهاجرون �إلى �الأن�سار منائحهم �لتي كانو� منحوهم 
من ثمارهم")135(، قال �لن���ووي - رحمه �هلل تعالى -: "هذ� دليل على �أنها كانت منائح 
ثم���ار �أي �إباحة للثمار ال متليك لرقاب �لنخل فاإنها لو كانت هبة لرقبة �لنخل مل يرجعو� 
فيه���ا، فاإن �لرجوع يف �لهبة بعد �لقب�س ال يجوز، و�إمنا كانت �إباحة كما ذكرنا و�الإباحة 

يجوز �لرجوع فيها متى �ساء")136(.
2- م���ا روي عن �أن�س ر�سي �هلل مرفوعاً: "�ملنحة مردودة و�لعارية موؤد�ة")137(. ووجه 
�لدالل���ة �أن من �أباح لغريه منفع���ة �سيء من ماله فاإنه يرده عليه؛ الأنه مل يخرج عن ملك 
)33)) انظ���ر: القواع���د الب���ن رج���ب �ص )30. ونقل ابن رجب رواية عبد اهلل عن اأحمد فيمن باع جارية على اأن ال يبيع وال 

يهب، البيع جائز وال يقربها ؛ الأن عمر بن اخلطاب قال ال يقرب فرجا فيه �شرط الأحد.
)34)) مو�سوعة الفقه االإ�سلمي )/29 لوزارة االأوقاف امل�سرية.

)35)) رواه البخاري 65/3)-66) )2630) ، ورواه م�سلم 3/)39)-392) ))77))/)70).
)36)) �سرح النووي على �سحيح م�سلم 2)/ 98 . وانظر : املحلى 64/9).

)37)) رواه اأحمد 628/36)22294) ؛ واأبو داود 203/4)3560) ؛ والرتمذي 565/3)265)) ؛ والن�سائي يف الكربى 332/5-
333)5749))5750) ؛ وابن ماجه 2/)80-802)2398) ، وقال الرتمذي : ح�سن غريب.
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�ملبي���ح �إلى ملك �ملباح ل���ه. قال �بن بط���ال: "�ملنيحة هى �لناقة و�ل�س���اة ذ�ت �لدر تعار 
للبنه���ا، ثم ترد �إلى �أهلها، و�ملنحة عن���د �لعرب هي متليك �ملنافع ال متليك �لرقاب")138( 
�أي �أن �أعيانه���ا باقية عل���ى ملك �أربابها. ويدخل يف معنى �ملنيح���ة كل عطية و�إباحة من 

�الأر�س �أو من �الأنعام �أو من �لثمار �أو من غريها)139(. 
3-و��ستدل �ساحب �لهد�ية باملعق���ول الأن �ملنافع غري قابلة للملك لكونها معدومة، 

وجعلت موجودة يف �الإجارة لل�رشورة، وقد �ندفعت باالإباحة)140(. 
تطبيقات القاعدة: 

1- �لطع���ام �ملباح لل�سي���ف لي�س له �لت�رشف فيه بوجه مم���ا يتوقف على �مللك كبيع 
وهب���ة و�سلح، ولكن له �الأكل و�لتن���اول، الأن �الإباحة لي�ست متليًكا بل هي ت�سليط على 

�لت�رشف فيقت�رش على مقد�ر �الإذن و�لرخ�سة)141(.
2- لو �أباح له ركوب �سيارته �إلى مو�سع معني فاإن �ملباح له ال ميلك �أن يبح �سيًئا من 
ذل���ك لغريه، وكذلك �إباحة �ل�سيارة �ململوكة لل�رشكة �أو �مل�سلحة ل�سائقها لي�سل بها من 
بيت���ه �إلى حمل �لعمل ثم يعود �إلى بيت���ه ال يعني �أنه ميلك �إباحتها لغريه و��ستخد�مها يف 

غري ما �أبيحت له وال يجوز ذلك بوجه من �لوجوه. 
3- ال يجوز للم�ستعري �أن يعري �لعارية الآخَر ي�ستعملها كا�ستعماله؛ بناًء على ما ذهب 
�إلي���ه �ل�سافعية و�حلنابلة م���ن �أن �لعارية �إباحة ال متليك، خالًف���ا للحنفية و�ملالكية �لذين 

)38)) �سرح ابن بطال 50/7) ؛ املب�شوط 28/20.

)39)) �سرح ابن بطال 50/7) ؛ املب�شوط 28/20.
)40)) الهداية �سرح البداية 3/)22.

))4)) انظر: املب�شوط لل�شرخ�شي5/))) ، مواهب اجلليل 5/4 ، املنثور للزرك�سي )/73 ، قواعد ابن رجب �ص97).
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جوزو� له ذلك بناًء على ما ذهبو� �إليه من �أنها متليك للمنفعة ولي�ست جمرد �إباحة)142(. 
���خ له)143( من �لغنيم���ة يباح له �الأخذ منه���ا قبل ق�سمها  4- م���ن له �سه���م �أو من ُيْر�سَ
لل����رشورة، بقدر ما يكفيه مما يوؤكل عادة، وما ال يوؤكل ع���ادة ال يجوز له �أن يتناوله، وال 
ميلك باالأخذ و�إمنا �أبيح له �لتناول للحاجة فقط)144(. وال يجوز له �إباحة ما �أخذه على هذ� 

�لوجه لغريه؛ الأن �ملباح له ال ميلك �الإباحة. 
5- �إذ� خ�س����س �سخ�س د�ر�ً له الإيو�ء من �نقطع بهم �لطريق، وال مكان ياأوون �إليه، 
ف���اإن �ملنتفعني بهذه �لد�ر لهم حق �النتفاع فق���ط، �إذ ال ميلكون �أن ميلكو� غريهم منفعة 

هذه �لد�ر بعو�س �أو بغري عو�س)145(. 

املبحث الثالث
اعتبار املاآل يف تقييد املباح

 �عتبار �مل���اآل هو معيار تطابق مق�سد �ل�سارع ومق�سد �ملكلف، وميز�ن حتقق مقا�سد 
�ل�رشيع���ة يف و�قع �ملكلفني، وهو �ملوج���ه للمفتي �إلى ما ينبغي فعله �أو تركه خا�سة فيما 
هو معقول �ملعنى)146(، و�عتبار �ملاآل يجعل �ملجتهد يعترب جميع عنا�رشه: �لفعل و�لو�قع 
و�لنتيجة، فالفعل �أي فع���ل �ملكلف �لذي �إما �أن يكون مو�فقا لق�سد �ل�سارع �أو خمالفا 
له، و�لو�قع ه���و �لذي يوجد فيه �ملكلف، و�لذي يوجب عل���ى �ملفتي �أو �ملجتهد فهما 
)42)) انظ���ر : املنث���ور للزرك�س���ي )/74، نهاي���ة املحت���اج 9/5))،  ك�س���اف القن���اع 72/4، الهداية للمرغيناين 3/)32، ال�س���رح 

ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي 570/3.
)43)) ر�سخ له: اإذا اأعطاه �سيئا قليل، انظر: املطلع على األفاظ املقنع �ص256.

)44)) انظر: تبيني احلقائق 252/3 -253.
)45)) امللكية ونظرية العقد الأبي زهرة 72 .

.http://www.islamfeqh.com/ 46)) اعتبار املاآل يف البحث الفقهي، مقال مبوقع الفقه االإ�سلمي(
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دقيق���ا و�سحيحا له حتى يحكم فيه وعليه؛ �عتبار� للنتائج، �أما �لنتيجة، �أي: ما ينتج عن 
فعل �ملكلف من �أثر)147(. 

 وترتبط باعتبار املاآل ثالث نظريات:
1-نظرية �لباعث و�لتي تقوم على مر�عاة �لنية و�لق�سد، �أي ق�سد �ملكلف �إلى �أثر فعله 
�أو عدم ق�سده �إليه، نظرية �لتع�سف يف ��ستعمال �حلق �لتي توجب مقت�سياتها منع �ملكلف 

من عمل م�رشوع لكونه يوؤدي �إلى نتيجة فيها �رشر على �ملكلف نف�سه �أو على غريه. 
2-نظرية الحتياط، وهي نظرية ترتدد ب���ني الإباحة واملنع، اأي اإباحة املمنوع اأو منع 
�ملب���اح بح�سب ما يقت�سي���ه �لنظر �مل�سلحي يف �ملكلف وفعل���ه وو�قعه، وبح�سب مدى 
حتقق �ل�رشر �أو �نعد�مه على �ملكلف نف�سه �أو على غريه، وهذ� ما يوجب على �ملفتي �إما 
�لعمل بالذر�ئع درء� للمفا�سد و�إن حتققت بع�س �مل�سالح. وهي �لنظريات �لثالث تلزم 
�ملجته���د باإعمال قاعدت���ي �سد �لذر�ئع �أو �حليل بناء على �آث���ار و�قعة ظاهرة، �أو متوقعة 
مظنونة، و�لقو�عد �ملذكورة يف �عتبار �ملاآل تدخل حتت هذه �لنظريات �لثالث، نذكرها 

يف �ملطالب �لتالية:

املطلب الأول : اإذا تعني ترك احلرام باملباح اأو اأ�سغل عن واجب

3-يلزم نفي املباح لو تعي ترك احلرام به. 
ه���ذه �لقاعدة تخت�س بالفعل �ملب���اح �ملت�سل باحلر�م، �أو �ملن���درج فيه، بال �نفكاك وال 
فا�س���ل وال �حتمال، ومن �ملعلوم �أن ترك �حلر�م و�جب، وقد يتعذر �أحيانًا تركه �إال برتك 
غريه، ولو كان ذلك �لغري مباحا، فيجب على �ملكلف ترك ذلك �لغري و�لكف عن ��ستعماله 

)47)) ال�سابق.
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ليتمك���ن برتكه من ترك �حلر�م؛ الأن �المتناع ع���ن �ملباح �أولى من �رتكاب �ملحظور، وما 
ال يتم �جتناب �حلر�م �إال باجتنابه فهو حر�م، وما ال خال�س من �حلر�م �إال باجتنابه ففعله 
ح���ر�م)148(، كما �أن دو�عي �حلر�م يتعلق بها حكم �لتح���رمي)149(، و�الإباحة تقع ذر�ئع �إلى 
�النكفاف عن �ملحظ���ور)150( ، ودليل ذلك من �ل�سنة قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: " �حلالل 
ب���ني و�حلر�م بني وبينهما �أمور م�ستبهات ال يعلمها كثري م���ن �لنا�س، فمن �تقى �ل�سبهات 
فق���د ��سترب�أ لدينه وعر�سه، وم���ن وقع يف �ل�سبهات وقع يف �حل���ر�م")151( ووجه �لداللة 
�أن���ه �سلى �هلل عليه و�سلم جعل �لوق���وع يف �ل�سبهات وقوًعا يف �حلر�م، ومن �ملعلوم �أن 
�الأم���ور �مل�ستبهة قد تكون حالال يف �لو�قع، لكنه ملا كان �ملكلف ال يت�سنى له ترك �حلر�م 

�لو�جب تركه �إال برتك �مل�ستبهات وجب تركها؛ لتعني ترك �حلر�م برتكها.
تطبيقات القاعدة

1-�إذ� �ختلطت عليه ميتة مبذكاة، فامليت���ة حر�م �أكلها �أ�سالة، و�ملذكاة يف هذه �حلالة 
حت���رم تبًعا؛ الأنه ال يتو�سل �إلى ترك �حل���ر�م �أكل �مليتة �إال برتك �أكل �ملذكاة �ملباحة، الأنه 

يلزم ترك �ملباح �إذ� تعني ترك �حلر�م برتكه.
2-�جللو�س يف �لطرقات مباح يف �الأ�سل، فاإذ� �قرتن باإذ�ية �لنا�س، و�لت�سييق عليهم 

ُحرم، تعني ترك هذ� �جللو�س �ملباح؛ لتعني ترك �حلر�م برتكه )152(.
)48)) البح���ر املحي���ط يف اأ�س���ول الفق���ه للزرك�س���ي 82/6 ط الكوي���ت ؛ اإر�ش���اد الفح���ول اإلى حتقيق احلق من علم االأ�ش���ول 
لل�س���وكاين ����ص806 دار اب���ن كث���ري ؛ ويف معناه���ا : " م���ا ال يتم اجتن���اب املحظ���ور اإال باجتنابه فهو حمظ���ور " جمموع 

الفتاوى البن تيمية 2/30) دار الوفاء .
)49)) انظر : احلاوي الكبري للماوردي 3)/399 دار الكتب العلمية .

)50)) االإبهاج يف �سرح املنهاج لل�سبكي )/)3).
))5)) رواه البخاري)/20 )52) ، 53/3 ))205)، وم�س���لم 9/3)2) – 220) )599))/)07)) ، من حديث النعمان بن ب�س���ري 

ر�سي اهلل عنه.
)52)) انظر : �سرح النووي على م�سلم 4)/02) دار اإحياء الرتاث العربي ؛ فتح الباري البن حجر 0)/58 دار الفكر ؛ حتفة 

االأحوذي للمباركفوري 499/5 دار الكتب العلمية.
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3-�لتهادي بني �مل�سلم���ني �أمر مباح �أما تقدمي �لهد�يا للق�ساة �أثناء �خل�سومة �ملنظورة 
و�ملهِدي طرف فيها فيحرم؛ الأنه يوؤدي �إلى مر�عاة �ملهِدي، و�سياع �حلق ، وما �أدى �إلى 

ذلك يجب نفيه لتعني ترك �حلر�م به)153(. 
4-�لذه���اب �إلى �سو�ط���ئ �لبحار وما يعرف بامل�سائف، مب���اح يف �الأ�سل، لكن �إن 
وج���د فيها ك�سف �لعور�ت، ونظر �لرجال �إلى �لن�ساء ، وو�سع �ملالب�س و�لتعري حرم 

ذلك ووجب تركه.
5-�إن قب���ل �أو با�رش �أثناء �سومه وغلب على ظنه �أنه يقع يف �ملحظور من �جلماع، �أو 
�الإنز�ل فاإن �لقبلة و�إن كانت حالال يف �الأ�سل �إال �أنها تنقلب هنا حر�ًما، ومثلها مبا�رشة 

�حلائ�س �إن �أف�ست �إلى �جلماع.
6-��ستخ���د�م �الإنرتنت �أمر مباح فاإذ�  �أدى �إلى �لدخول �إلى �ملو�قع �الإباحية و�لنظر 

�ملحرمات من �ل�سور ومقاطع �لفيديو، فتنتقل �الإباحة �إلى �حلرمة.
7-كل مباح �أ�سغل عن و�جب حر�م، وال ينهى عن فعل �ملباح �إال لفعل و�جب.

وه���ذه قاعدة ظاه���رة �لو�سوح، تدل عل���ى تقدم �لو�جبات عل���ى غريها من حيث 
�لتوقيت، �س���و�ء كانت و�جبات مو�سعة �أم م�سيقة، ف���اإذ� ز�حمها �ملباح و�أ�سغل عنها، 
�أو �أ�ساعه���ا، �أو فوت وقتها �ملو�سع �أو �مل�سيق، �نتقل���ت هذه �الإباحة �إلى �حلرمة �نتقاال 
موؤقتا، حتى ياأتي �ملكلف بالو�جب، فيعود ذلك �ملحرم موؤقتا �ملباح �أ�سال �إلى رتبته يف 

�الإباحة، ومعنى ذلك �أن �لقيد هنا �أال ي�سغل عن �لو�جب، و�إن ز�حمه حرم.
فالبيع �أ�سله مباح فاإذ� �أ�سغل عن �لو�جب ينقلب �إلى �حلر�م، مثل �لبيع و�ل�رش�ء بعد 
ند�ء �جلمعة، وهو -كما قال �ل�سبكي - نهي عن مفوت �لو�جب "�إذ� نهى عن فعل مينع 

)53)) انظر : فتح الباري البن حجر 3)/67) ؛ املنثور للزرك�سي 352/2 ط الكويت ؛ االأ�شباه والنظائر البن ال�شبكي )/53 
دار الكتب العلمية.



322323

د. حممود �سعد حممود مهدي

العدد |67| حمرم 1436هـ   

�الإتي���ان به ح�سول ما تقدم وجوبه علينا كان �إمياء �إلى �أن علة ذلك �لنهي كونه مانعا من 
�لو�جب، كقوله تعال���ى: ڇ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڇ    فاإنه ملا �أوجب �ل�سعي ونهى عن 
�لبيع مع علمنا باأنه لو مل يكن �لنهي عنه ملنعه من �ل�سعي �لو�جب)154(. و�الأمر بال�سعي 
ظاه���ره �لوجوب، و�إذ� وجب �ل�سعي وجب م���ا ي�سعى �إليه وهو �ل�سالة وقيل �خلطبة؛ 

والأنه نهي طارئ عن �لبيع، وهو مباح وال ينهى عن فعل �ملباح �إال لفعل و�جب)155(.
فاالألع���اب �لريا�سية �ملباحة �إذ� �أ�سغلت عن �لو�ج���ب تنتقل �إلى �حلرمة، وكل �أنو�ع 
�لله���و �ملباح يدخل يف هذ� �لباب، ويتقيد بهذ� �لقيد، �إال �أن هذه �لقاعدة ي�ستثنى منها 
�إذ� �جتمع �لَع�ساء و�لِع�ساء فيقدم �لَع�ساء وهذ� ماأذون به يف ن�س �ل�رشع ملا للجوع من 

�أثر على �لنف�س ميتنع معه �خل�سوع يف �ل�سالة و�إقامتها. 

املطلب الثاين: اإذا كان املباح ذريعة ملحرم اأو مكروه

1-املباح اإذا كان ذريعة لغريه فحكمه حكم ذلك الغري.
�أ�س���ل �ملباح حتقيق م�سال���ح �لنا�س وحاجاته���م، فاإذ� توقع �عرت�����س بع�س �ملفا�سد 
�ملتوهم���ة له���ا؛ فاإنه ال �أثر له���ا يف منع ما يحتاج �إلي���ه �لنا�س من �مل�سال���ح، �أما �إذ� كان 

)54)) االإبهاج يف �سرح املنهاج  لل�سبكي 53/3.
)55)) اأ�سنى املطالب �سرح رو�ص الطالب لزكريا االأن�ساري )/247، وتنعك�ص هذه القاعدة بقاعدة ما ي�ستعمل للإباحة ينفي 
الركني���ة واالإيج���اب، مث���ل اآيات نفي اجلناح كما يف قوله تعال���ى: ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڇ    فالتعري�ص 

بخطبة املعتدة ال ميكن اأن يكون على �س���بيل الوجوب، وال ميكن اأن يكون ركنا يف النكاح، وقوله تعالى: ڇ ک گ گ گ 
گ ڳ ڇ   على خلف يف ركنية ووجوب ال�س���عي. فال�س���افعية يرون اأنه ركن واالأحناف يرون اأنه واجب ولي�ص بركن، 
وقد بني يف العناية اأنهم قد عدلوا عن هذه القاعدة قال: "وما ي�س���تعمل للإباحة ينفي الركنية واالإيجاب اإال اأنا عدلنا 
عن���ه، اأي ع���ن ظاه���ر االآية يف االإيجاب، اأي تركنا العم���ل بظاهرها يف نفي االإيجاب، ومل يذكر م���ا اأوجب العدول واختلف 
فيه ال�سارحون فمنهم من قال: عمل مبا رواه الأنه خرب واحد يوجب االإيجاب. ومنهم من قال: باأول االآية فاإن ال�سعائر 
جم���ع �س���عرية وه���ي العلم���ة، وذلك يكون فر�س���ا، ف���اأول االآية يدل على الفر�س���ية، واآخره���ا على االإباح���ة، فعملنا بهما، 
وقلنا بالوجوب الأنه لي�ص بفر�ص علما وهو فر�ص عمل، فكان فيه نوع من كل واحد من الفر�ص واال�س���تحباب. وقيل: 

راجع: العناية �سرح الهداية للبابرتي 2/)46. باالإجماع الأن الركنية ال تثبت اإال بدليل مقطوع به"، 
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هذ� �ملب���اح ذريعة ملحرم فمبد�أ �سد �لذر�ئع من�سو�س علي���ه، ومعمول به عند �ملالكية، 
ا عليه  و�حلنابل���ة، ويف بع�س فروع �ملذهبني �حلنف���ي، و�ل�سافعي، و�إن مل يكن من�سو�سً
عندهم���ا باعتب���اره دليال م�ستقال من �أدل���ة �لت�رشيع، ويف �الجته���اد �ملعا�رش �سدر قر�ر 
ر �أن �سد �لذر�ئع �أ�سل من �أ�سول �ل�رشيعة  جممع �لفقه �الإ�سالمي رقم: 2909 �لذي يقررِّ
�الإ�سالمي���ة، يعمل ب���ه حيث كانت �لذريعة مف�سية �إلى مف�سدة قطًع���ا �أو غالًبا، �أو كانت 
مف�س���دة �لفعل �أعظم مم���ا يرتتب على �لو�سيلة من �مل�سلح���ة)156(، �أما �إذ� كانت �لذريعة 

�ملاأذون بها يف �الأ�سل تف�سي �إلى �ملف�سدة نادًر� فاإنها ال ت�سّد باإجماع �الأمة)157(.
ومعنى �لقاعدة �أن كل ذريعة �إلى فعل حمرم ممنوعة، الأن ما ال يتم �لو�جب �إال به فهو 
و�جب وم���ا ال يتم �ملندوب �إال به فمندوب، و�أي�سا ذكر �ب���ن حجر قاعدة: من �آل فعله 
�إل���ى حمرم يحرم عليه ذلك �لفعل، و�إن مل يق�سد �إل���ى ما يحرم )158(، وهي يف معنى 
قاعدتنا وكلتاهم���ا متفرعة من قاعدة: "للو�سائل �أح���كام �ملقا�سد")159( وقد وردت هذ� 
�ملعنى ب�سيغ كثرية يف كت���ب �لفقه و�لقو�عد �لفقهية ومنها: و�سيلة �ملحرم حمرمة)160(، 
وم���ا �أدى �إلى �حلر�م فهو حر�م)161(، وحترمي �ل�سيء يكون حترميا لدو�عيه)162(، و�ملف�سي 

)56)) انظر: قرار جممع الفقه االإ�سلمي الدويل 909/92 – العدد )9) ، جزء )3) ، �ص )5).
)57)) انظر: البحر املحيط للزرك�سي 382/4، املوافقات لل�ساطبي 358/2، اإر�ساد الفحول لل�سوكاين )/2)4.

)58)) فتح الباري البن حجر الع�سقلين 0)/404، 8)4.
)59)) قواع���د االأح���كام يف اإ�س���لح االأن���ام للع���ز بن عب���د ال�س���لم )/74، 77)، 474/6، ترتي���ب اللآيل لناظ���ر زاده 95/2))، 

تهذيب الفروق ملحمد املالكي 44/2.
)60)) الذخرية للقرايف )/53) ، 260/4 ، املعيار املعرب للون�سري�سي 283/7، 26/5، ك�ساف القناع للبهوتي 284/3.

))6)) قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�سلم 8/2)2 ، التحقيق الباهر، لهبة اهلل اأفندي )/39)، حا�سية الطحطاوي )/345، 
وانظر: مغني املحتاج للخطيب ال�سربيني 2/)))، فتح الباري البن حجر الع�سقلين 0)/408.

)62)) بدائع ال�سنائع للكا�ساين 86/2)، 5/2)3 .
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�إل���ى �حلر�م حر�م)163(، و�لطاعة �إذ� �سارت �سببا للمع�سية ترتفع �لطاعة)164(، وما يقطع 
بتو�سيله �إلى �حلر�م فهو حر�م)165(.  وكلها تقرر �أن �ملباحات وغريها �إذ� �تُخذت و�سيلًة 
�إلى فعل حمرم، فحكمها �لتحرمي كحكم ما �أدرَّت �إليه، الأن �لو�سائل �ملف�سية �إلى �ملقا�سد 
حكمها حكم م���ا �أف�ست �إليه من حترمي �أو حتليل)166(. وو�سيلة �ملحرم حمرمة، و�لو�سيلة 
للوقوع يف �ملكروه مكروهة، فتتغري �أحكام �ملباح باختالف ما يكون و�سيلة له من حمرم 
�أو و�ج���ب �أو مندوب، �أو مكروه فاإذ� حتقق �أن �ملباح ذريعة ملحرم فقد �نتقل حكمه من 
�الإباحة �إلى �لتحرمي �نتقاال موؤقتا، وقد يكون �ل�سيء يف نف�سه مباحا �أو مندوبا، لكنه �إذ� 

جعل و�سيلة �إلى �ملكروه �أو ترتب عليه �لوقوع فيه كان فعله مكروها)167(.
وه���ذ� من حكمة �هلل تبارك وتعالى يف �رشيعته �لغ���ر�ء، يقول �بن �لقيم: " فاإذ� حرم 
�لرب تعالى �سيئا وله ط���رق وو�سائل تف�سي �إليه فاإنه يحرمها ومينع منها؛ حتقيقا لتحرميه 
وتثبيت���ا له ومنعا �أن يقرب حم���اه، ولو �أباح �لو�سائل و�لذر�ئ���ع �ملف�سية �إليه لكان ذلك 
نق�سا للتحرمي و�إغر�ء للنفو�س به، وحكمته تعالى وعلمه ياأبى ذلك كل �الإباء، بل �سيا�سة 
مل���وك �لدنيا تاأبى ذلك؛ ف���اإن �أحدهم �إذ� منع جنده �أو رعيت���ه �أو �أهل بيته من �سيء ثم 
�أب���اح لهم �لطرق و�الأ�سباب و�لذر�ئ���ع �ملو�سلة �إليه لعد متناق�س���ا، وحل�سل من رعيته 
وجنده �سد مق�سوده، وكذلك �الأطباء �إذ� �أر�دو� ح�سم �لد�ء منعو� �ساحبه من �لطرق 
و�لذر�ئع �ملو�سلة �إلي���ه، و�إال ف�سد عليهم ما يرومون �إ�سالحه، فما �لظن بهذه �ل�رشيعة 
�لكامل���ة �لتي هي يف �أعلى درجات �حلكمة و�مل�سلح���ة و�لكمال ؟ ومن تاأمل م�سادرها 

)63)) بدائع ال�سنائع 406/2، 75/7 ، ووردت بلفظ : " ما اأف�سى اإلى احلرام حرام" يف تف�سري ابن كثري 4/3)3.
)64)) فتاوى قا�سيخان )/283.

)65)) اإر�ساد الفحول لل�سوكاين �ص 96).
)66)) الذخرية للقرايف )/53).

)67)) انظر: نظرية التقعيد الفقهي ملحمد الروكي �ص 72) .
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ومو�رده���ا علم �أن �هلل تعالى ور�سوله �سد�لذر�ئع �ملف�سية �إلى �ملحارم باأن حرمها ونهى 
عنها ")168(. 

لك���ن قد تكون و�سيلة �ملحرم غري حمرمة �إذ� �أف�ست �إلى م�سلحة ر�جحة )169( وذلك 
يف كل م���ا حرم �سد� للذريعة فاإنه يباح للم�سلحة �لر�جحة، فالنظر للن�ساء حمرم �سد� 
لذريع���ة �لزنا، لكنه يباح للخاطب للم�سلحة �ملرتتبة على ذلك �لنظر من وقوع �لقبول 

الإمتام �لزو�ج .
اأما تطبيقات القاعدة فمنها:

1-�إذ� ب���اع �إن�س���اٌن عنبا ملن يعلم �أن���ه يع�رشه خمر�ً، �أو �سالحاً مل���ن يعلم �أنه يقتل به 
مع�سوما، كان �لبيع حمرما مع �أن �أ�سل بيع �لعنب و�ل�سالح جائز.

2-�لنوم بعد دخول وقت �ل�سالة ممن يعلم من نف�سه �ال�ستغر�ق فيه حتى ين�رشف وقتها 
جملة، ولي�س له َمن يوقظه، حر�م عليه يف ذلك �لوقت، الأن و�سيلة �حلر�م حر�م )170(. 

3-يحرم على �لرجل �لتزين للن�ساء �الأجنبيات، و�إن كان تزينه يف نف�سه مباحا؛ الأنه 
و�سيلة ملحرم، وهو �لوقوع يف �لفاح�سة �ملحرمة)171(.

يبق���ى �أن ن�سري هنا �إلى �أنه �إذ� كان �ملباح �الآيل �إل���ى �ملحرم بدون ق�سد يحرم، فمن 
باب �أولى يحرم ما كان بق�سد ومن �لقو�عد �لتي ذكرها �لفقهاء يف ذلك قاعدة: يحرم 
�ملباح الن�سمام ق�سد �حلر�م �إليه)172(، وهي تبني �أن كل ما هو من نف�سه مباح لكن ق�سد 
ب���ه �ملحرم �سار حر�ما، كال�سفر لقطع �لطري���ق و�مل�سي �إلى مع�سية، و�إن كان �مل�سي يف 

)68)) اإعلم املوقعني البن القيم 09/3).
)69)) تب�سرة احلكام البن فرحون 366/2.

)70)) النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين 279/7، املعيار املعرب للون�سري�سي 26/5.
))7)) انظر: الفروق للقرايف 226/4 .

)72)) االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �سفحة 63.
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نف�س���ه مباحا، لكن الن�سمام ق�سد �حل���ر�م �إليه، فكل و�حد من �مل�سي و�لق�سد ال يحرم 
عند �نفر�ده، �أما �إذ� �جتمعا فاإن مع �لهم عمال ملا هو من �أ�سباب �ملهموم به)173(.

وكذل���ك �إذ� كان فعل �ملب���اح بق�سد تفويت �لو�جب، كما ل���و ت�رشف يف �لثمرة �أو 
�حل���ب قبل وجوب �لزكاة ال �س���يء عليه، وكما لو �أكل �ل�سائمة �أو باعها قبل �حلول، �أما 
�إذ� ت����رشف فيها بعد �لوجوب مل ت�سق���ط �لزكاة، كما لو فعل ذل���ك يف �ل�سائمة، فاإن 
قطعها قبل ذلك �سقطت، �إال �أن يقطعها فر�ر�ً من �لزكاة فتلزمه؛ الأنه فوت �لو�جب بعد 

�نعقاد �سببه)174(.

املطلب الثالث: اإذا اأدى اإلى التلبي�س على العوام

كل مباح يوؤدي اإلى التلبي�س على العوام فهو مكروه.
من �ملعلوم لد�ر�س �لفقه �أنه بح�س���ب ِعَظِم �ملف�سدة يكون �الت�ساع و�لت�سدد يف �سد 
ذريعته���ا)175(. وبهذ� �العتبار بنى �لفقهاء قو�عد �س���د �لذر�ئع ومنها �أن كل مباح يوؤدي 
�إل���ى �لتلبي�س على �لعو�م فهو مكروه )176(، وذكره���ا �بن عابدين بلفظ كل مباح يوؤدي 
�إلى زعم �جلهال �سنية �أمر �أو وجوبه فهو مكروه)177(. وذكرها يف �لتحقيق �لباهر �أن كل 

مباح يوؤدي �إلى �عتقاد �لعامي وجوبه فهو مكروه)178(. 
وتبني هذه �لقاعدة �أن �لنظر يف ماآالت �الأفعال معترب مق�سود �رشعا)179(، كما �سبق �أن 

)73)) االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �سفحة 63.
)74)) ال�سرح الكبري على منت املقنع البن قدامة املقد�سي 564/2، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع.

)75)) االعت�سام لل�ساطبي )/76.
)76)) انظر: اإبراز ال�سمائر للأزمريي )/5.

)77)) تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين 333/2 .
)78)) التحقيق الباهر �سرح االأ�سباه والنظائر لهبة اهلل اأفندي )/89.

)79)) املوافقات لل�ساطبي 94/4).
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بينا يف متهيد �ملبحث، حتى ولو كانت هذه �الأفعال من �ملباحات، فاإنها �إذ� كانت ذريعة 
للح���ر�م �أو �أدت �إلى �لتلبي�س على �لعو�م يف دينهم ب���اأن يعتقدو� �أنه و�جب وهو غري 
و�جب، �أو �أنه �سنة وهو غري �سنة فتتحول �إلى �لكر�هة �أو �إلى �حلرمة. يقول �ل�ساطبي : 
"وقد منع �ل�سارع م���ن �أ�سياء من جهة جرها �إلى منهي عنه و�لتو�سل بها �إليه وهو �أ�سل 

مقطوع به على �جلملة قد �عتربه �ل�سلف �ل�سالح فال بد من �عتباره")180(. 
وقد عمل �ل�سحابة من �أول �الأمر بهذه �لقاعدة فقد �سح عن �أبي بكر وعمر ر�سي �هلل 
عنهما " �أنهما كانا ال ي�سحيان خمافة �أن يعتقد �لنا�س وجوبها")181(، وكذلك �بن عبا�س 
فقد روي عن طاوو�س �أنه قال: "ما ر�أيت بيتا �أكرث حلماً وخبز�ً وعلماً من بيت �بن عبا�س 
يذبح وينحر كل يوم، ثم ال يذبح يوم �لعيد و�إمنا يفعل ذلك لئال يظن �لنا�س �أنها و�جبة 
وكان �إماماً يقتدى به")182(. وذكر �بن حجر �أن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما مل يكن ي�رشب 

من �لنبيذ يف �حلج الأنه خ�سي �أن يظن �لنا�س �أن ذلك من متام �حلج")183(.
وقد �أعم���ل �لفقهاء �لقاعدة بناء على �عتبار �أ�سلها �لتي بنيت عليه ولعل �ملالكية �أكرث 
�لفقه���اء تخريجا عليها لتو�سعهم يف �سد �لذر�ئ���ع)184(، ففي �ملدونة عن مالك �أن و�سع 
�ليد على �الأخرى مك���روه يف �لفر�س)185(، وعلل �لباجي ذلك بقوله: "قد حتمل كر�هة 
ذلك لئ���ال يعتقد �جلهال ركنيت���ه")186(. و�أكد �الإمام �ل�ساطب���ي يف مو�فقاته هذ� �ملعنى 
فق���ال: "ال ينبغي ملن �لتزم عبادة من �لعباد�ت �لبدنية �ملندوبة �أن يو�ظب عليها مو�ظبة 

)80)) املوافقات لل�ساطبي 309/2.
))8)) املجموع للنووي 279/8 ؛ مع االإجماع على م�سروعتها.

)82)) االعت�سام لل�ساطبي 07/2).
)83)) فتح الباري البن حجر الع�سقلين 493/3.

)84)) الذخرية للقرايف )/53).
)85)) التاج واالإكليل �سرح خمت�سر خليل للمواق )/)54.

)86)) املنتقى �سرح املوطاأ للباجي 247/2.
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يفهم �جلاهل منه���ا �لوجوب �إذ� كان منظور� �إليه مرموقا �أو مظنة لذلك بل �لذى ينبغي 
ل���ه �أن يدعها يف بع�س �الأوقات حتى يعلم �أنها غ���ري و�جبة الأن خا�سية �لو�جب �ملكرر 
�اللتز�م و�ل���دو�م عليه يف �أوقاته بحيث ال يتخلف عنه كم���ا �أن خا�سية �ملندوب عدم 

�اللتز�م" )187(. 
اأدلة القاعدة: 

1. �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم يف حجته �أتى بني عبد �ملطلب ي�سقون على زمزم فقال: 
" �نزعو� بني عبد �ملطل���ب فلوال �أن يغلبكم �لنا�س على �سقايتكم لنزعت معكم")188(. 
ق���ال �لنووي: "قوله لوال �أن يغلبك���م �لنا�س لنزعت معكم، معناه لوال خويف �أن يعتقد 
�لنا�س ذلك من منا�سك �حلج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن �ال�ستقاء 

ال�ستقيت معكم لكرثة ف�سيلة هذ� �ال�ستقاء" )189(. 
2. كان ي�سل���ي �سالة �ل�سحى يف بع�س �الأوقات)190(، ويرتكها يف بع�سها خمافة �أن 
يعتقد �لنا�س وجوبها �أو خ�سية �أن يفر�س عليهم)191(، كما ترك �ملو�ظبة على �لرت�ويح)192( 

لهذ� �ملعنى)193(. 

تطبيقات القاعدة: 
1- كر�ه���ة �سوم �ستة م���ن �سو�ل ملن يقتدى ب���ه عند �ملالكية لئال يظ���ن �جلاهل �أنها 

)87)) انظر: املوافقات لل�ساطبي 333-332/3.
)88)) رواه م�سلم يف �سحيحه 886/2 )8)2)) عن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما، ي�سف فيه حجة الوداع.

)89)) �سرح النووي على �سحيح م�سلم 94/8).
)90)) حديث عن اأم هانئ ر�سي اهلل عنها رواه البخاري 58/2 )76)))، وم�سلم )/266 )336).

))9)) حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها رواه البخاري 50/2 )28)))، وم�سلم )/497 )8)7).
)92)) حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها رواه البخ�اري 2/))، 50 )924) )29)))، 45/3 )2)20)، وم��س�ل�م )/524 ))76).

)93)) انظر: املجموع للنووي 4/)4.
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ملتحقة برم�سان)194(.
2- ك���ره �ل�سافعي يف �لقدمي �أن يتخذ �لرجل �سوم �سهر كامل غري رم�سان لئال يظن 

�جلاهل وجوبه)195(. 
3- يك���ره تعيني �سورة �ل�سجدة و�الإن�س���ان فجر كل جمعة و�ملد�وم���ة عليها، �إال �إذ� 
قر�أهم���ا �مل�سلي لتي�رشها عليه �أو ت���ربكا بقر�ءته �سلى �هلل علي���ه و�سلم فال كر�هة، لكن 

ب�رشط اأن يقراأ غريها اأحيانا لئا يظن اجلاهل اأن غريها ل يجوز)196(. 
4- ال ينبغ���ي �أن يقر�أ �مل�سلي �سورة معينة على �لدو�م الأن �لفر�س هو مطلق �لقر�ءة 
و�لتعي���ني على �لدو�م يف�سي �إل���ى �أن يعتقد بع�س �لنا�س �أنه و�جب و�أنه ال يجوز غريه 

لكن لو قر�أ مبا وردت به �الآثار �أحياناً يكون ح�سنا ولكن ال يو�ظب على ذلك)197(. 
5- �أن عثمان ر�سي �هلل عنه �أمت �ل�سالة مبنى خ�سية �أن يلتب�س على بع�س �الأعر�ب �لذين 
كرثو� يف ذلك �لعام، فاأحب �أن يعلمهم �أن �ل�سالة �أربع، قال �حلافظ: روى �لبيهقي من 
طريق حمي���د بن عبد �لرحمن بن عوف عن �أبيه عن عثمان �أنه �أمت مبنى ثم خطب فقال: 
�إن �لق����رش �سنة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�ساحبي���ه، ولكنه حدث طغام)198(-

يعني بفت���ح �لطاء و�ملعجمة- فخفت �أن ي�ستنو�، وعن �ب���ن جريج �أن �أعر�بياً ناد�ه يف 
من���ى يا �أمري �ملوؤمنني ما زلت �أ�سليها من���ذ ر�أيتك عام �أول ركعتني، وهذه طرق يقوي 

)94)) انظر: بداية املجتهد البن ر�سد احلفيد )/225، الفواكه الدواين للنفراوي )/2)3.
)95)) انظ���ر: نزه���ة املجال����ص لل�س���فوري )/73)، وه���و مذهب الظاهرية وعزاه ابن حزم ل�س���عيد بن جب���ري، انظر: املحلى 

البن حزم 7/7).
)96)) انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية 206/24، البحر الرائق البن جنيم )/363.

)97)) انظر: حا�سية ال�سلبي على تبيني احلقائق )/70).
)98)) الطغام والطغامة : اأرذال الطري وال�سباع ، الواحدة طغامة للذكر واالأنثى ، مثل نعامة ونعام ، وال ينطق منه بفعل، 

وال يعرف له ا�ستقاق ، وهما اأي�سا اأرذال النا�ص واأوغادهم، انظر ل�سان العرب مادة طغم.
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بع�سها بع�سا)199(.
5- ك���ره مالك حتري �سيام �لغرر مع ما جاء فيها من �الأثر خمافة �أن يظن �جلهال بها 

�أنها و�جبة)200(. 
تعلي���ق مهم: و�ملالحظ عل���ى هذه �الأدلة �ل���و�ردة و�لتطبيقات �ملذك���ورة �أنها منعت 
�ملب���اح مبعناه �لعام �لذي يدخل فيه �ملباح و�مل�ستحب باملعنى �الأ�سويل �أو �جلائز باملعنى 
�لفقه���ي، و�الأمر �الآخر �أنها وردت هكذ� العتب���ار�ت يف بد�ية �لت�رشيع، لكن �إذ� ثبتت 
�ل�سنة بدليلها ينبغي تعليمها للنا�س، وخا�سة مع ثبوت ف�سيلتها، وال ينبغي تركها ملنظنة 
�اللتبا�س؛ الأن �لرتك ال يكون �إال عند تعذر �لبالغ �أو تعذر رفع �اللتبا�س، كما يف موقفه 
�سلى �هلل عليه و�سلم كم�رشع يف كاال�ستقاء و�ل�رشب من زمزم و�سالة �لرت�ويح و�سالة 

�ل�سحى وغريها، وكذلك موقف عثمان ر�سي �هلل عنه ملا �أمت �ل�سالة مبنى.

املطلب الرابع: اإذا فقد �سرط ال�سالمة

 املباح مقيد ب�شرط ال�شالمة
وردت هذه �لقاع���دة ب�سيغ خمتلفة عند �لفقه���اء فاأوردها �حل�سكفي مقرتنة 
م���ع عك�سها بلف���ظ "�لو�جب ال يتقي���د بو�سف �ل�سالمة و�ملب���اح يتقيد به)201(، 
وتعليل ذلك �أن يف �إلز�م �ملكلف ب�سمان ما يرتتب على �لو�جبات �لالزمة عليه 
حرجا وم�سقة، و�حلرج مرفوع يف �أ�سل �ل�رشيعة، و�الأ�سل �أن �جلو�ز �ل�رشعي 

)99)) ت���اأول العلم���اء اإمت���ام عثمان لل�س���لة عدة تاأويلت ذكرها احلافظ يف الفتح ورد بع�س���ها لبع���ده اأو لكونه خمالفاً ملا 
هو اأ�سح منه.

)200) انظر: الفواكه الدواين للنفراوي )/2)3، بداية املجتهد البن ر�سد احلفيد )/225.
))20) الدر املختار للح�سكفي مع رد املحتار البن عابدين 565/6.
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ين���ايف ال�صمان، ولأن التكليف بال�صيء ينف���ي ا�صرتاط ال�صامة فيما يتولد منه؛ 
الأن �الح���رت�ز عنه غ���ري ممكن بخالف �ملباح �لذي هو �لتخي���ري بني فعل �ل�سيء 
وتركه ف���ا ينفي ا�ص���رتاط ال�صامة؛ لإمكان الح���رتاز عنه)202(، وه���ذ� �ل�سطر 
�لث���اين و�ملباح يتقيد به �أي بو�سف �ل�سالمة وه���و �ملتو�فق مع قاعدتنا، وهو ما 
يهمن���ا لوجود �لقيد فيه، فق���د ورد عند �لفقهاء منف�سال بلف���ظ: �ملباحات تتقيد 
ب����رشط ال�صامة)203(، وقيدها �لزيلعي فيما ميكن �الحرت�ز عنه بلفظ: �ملباح مقيد 
بال�سالمة فيما ميكن �الحرت�ز عنه ال فيما ال ميكن)204(، وقيدها �بن جنيم يف �لبحر 
الرائق يف حق الغري بلفظ: املباح مقيد ب�رشط ال�صامة يف حق الغري)205(، وتعترب 
هذه �لقاعدة �أ�سال يف قو�عد �ل�سمان، �لتي �سدد �لفقهاء فيها حتى �إن �بن جنيم 
عل���ق �النتفاع باملباح على عدم �ل�رشر فقرر قاعدة: �النتفاع باملباح ال يجوز �إال 

�إذ� كان ال ي�رش بالعامة)206(، وهي يف معنى قاعدتنا وتلتقي معها.
ومعن���ى �لقاع���دة �لتي بني �أيدين���ا �أن كل ت�رشف مباح للمكل���ف �سو�ء كان 
ت�رشف���اً يف ملك���ه �خلا����س، �أو كان ت�رشفاً يف مل���ك م�س���رتك �أو كان حقا من 
حقوق���ه كتاأديب ولده وزوج���ه �لنا�زش، فاإنه يتحمل ما ينتج عن���ه من �آثار �سارة 
بالغري في�سمن ما يحدث من ور�ئه من تلف ونحوه؛ و�جلمهور على �أن ت�رشف 
�الإن�سان يف خال�س حقه �إمنا ي�سح �إذ� مل يت�رشر به غريه)207(، وعلى ذلك فيلزمه 

)202) انظر : االأ�سباه والنظائر البن ال�سبكي 2/ 297،299.
)203) املب�شوط لل�شرخ�شي 65/9، تبيني احلقائق للزيلعي 7/ 303.

)204) تبيني احلقائق للزيلعي 7/ ))3 .
)205) انظر: البحر الرائق 0/8)4 .

)206) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق ومعه منحة اخلالق وتكملة الطوري 242/8.
)207) امل�سهور عن اأبي حنيفة رحمه اهلل اأن كل من ت�سرف يف خال�ص ملكه ال مينع منه يف احلكم واإْن حِلق بالغري ال�سرر. 

اإال اأن املتاأخرين من اأ�سحابه على خلفه ؛ وهو الفتوى يف املذهب. انظر : غمز عيون الب�سائر )/282.
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�الحرت�ز عما يغلب على ظنه �أن َيُجررَّ �إلى غريه من �أًذى، فيما ميكن �لتحرز عنه، 
اأم���ا ما ل ميكن التحرز عنه مما يكون حقا م�صرتكاً فا يقيد ب�رشط ال�صامة؛ ملا فيه 
من �حل���رج و"الأن ما ي�ستحق على �ملرء �رشعا يعترب فيه �لو�سع، والأنا لو �رشطنا 
علي���ه �ل�سالمة عما ال ميكن �لتحرز عنه تعذر عليه ��ستيفاء حقه؛ الأنه ال ميتنع من 
�مل�سي و�ل�سري على �لد�بة خمافة �أن يقتل مبا ال ميكن �لتحرز عنه، فاأما ما ي�ستطاع 
�المتناع عن���ه لو �رشطنا عليه �سفة �ل�سالمة من ذلك ال ميتنع عليه ��ستيفاء حقه، 

واإمنا يلزمه به نوع احتياط يف ال�صتيفاء")208(. 
و�جلدي���ر بالذك���ر �أن ه���ذه �لقاع���دة مقيدة لقاع���دة: �جل���و�ز �ل�رشعي ينايف 
�ل�سم���ان؛ �إذ �جلو�ز �ل�رشعي ي�سمل ما كان مباح���ا؛ و�ملباح �لناجت عنه �رشر فيه 
ال�صمان ل�رشط ال�صامة فيه، وعليه فاجلواز ال�رشعي ينايف ال�صمان اإل يف املباح 
�لن���اجت عنه �رشر، ففيه �ل�سمان. و�إذ� كان���ت �لقاعدة �ساملة لكل مباح �أمكن �أن 
يرتتب عليه �رشر فقد جاء هذ� �لقيد ل�سبط م�سالح �لعباد، وعدم �لتع�سف يف 
ا�صتعمال احلق، ولذلك خرج عليها الفقهاء: ا�صتعمال احلق مقيد ب�رشط ال�صامة 
)209(، وم���ا يكون حقا للجماعة يباح لكل واح���د ا�صتيفاوؤه ب�رشط ال�صامة)210(، 

والرتفاق بالطريق م�رشوط ب�صام���ة العاقبة)211(، وتقييد املباح ب�رشط فيه خطر 
م�صتقي���م يف ال�رشع كالرم���ي اإلى ال�صيد يباح ب����رشط اأن ل ي�صيب اآدميا)212(. 

)208) املب�شوط لل�شرخ�شي 88/26).
)209) الت�سريع اجلنائي االإ�سلمي لعبد القادر عودة )/285.

)0)2) املب�شوط لل�شرخ�شي 88/26).
)))2) حا�سية البجريمي 244/4، املنثور 8/2)2.

)2)2) ك�سف االأ�سرار عن اأ�سول فخر االإ�سلم البزدوي - علء الدين البخاري )/374.
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ون�سو� على �أن ما كان باإذن �الإمام كان مباحا مطلقا غري مقيد بال�سالمة)213(، وما 
�أُذن فيه ال ت�سمن �رش�يته)214(، و�رش�ية �جلناية جناية و�رش�ية �لق�سا�س هدر)215(، 

و�ملتولد من ماأذون فيه ال �أثر له)216(. 
اأدلة القاعدة:

 1- ع���ن جابر بن عب���د �هلل ر�سي �هلل عنهما عن �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم 
قال: "من �أكل �لب�سل و�لثوم و�لكر�ث فال يقربن م�سجدنا")217(، ووجه �لداللة 
�أن �أكل �لث���وم و�لب�سل و�لكر�ث وماله ر�ئحة كريهة مباح لكن �إباحته مقيدة �إذ� 
ترتب عليها �أذى �الآخرين وهو متحقق بر�ئحته بدليل قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: 
فتبني من هذ� �أن فعل �ملباح مقيد بو�سف �ل�سالمة)218(.  "فال يقربن م�سجدنا"، 
2- عن حممد بن علي عن �سمرة بن جندب ر�سي �هلل عنه �أنه كانت له ع�سد 
م���ن نخل)219( يف حائط رجل من �الأن�سار، قال: وم���ع �لرجل �أهله، قال: فكان 
�سم���رة يدخل �إلى نخله فيتاأذى به وي�سق عليه، فطلب �إليه �أن يبيعه فاأبى، فطلب 
�إليه �أن يناقله فاأبى، فاأت���ى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فذكر ذلك له، فطلب �إليه 
�لنب���ي �سلى �هلل عليه و�سلم �أن يبيعه فاأبى، فطلب �إليه �أن يناقله فاأبى، قال: فهبه 
فقال ر�سول �هلل  ل���ه ولك كذ� وكذ� �أمر�ً رغب���ة فيه فاأبى، فقال: �أنت م�س���ار" ، 

)3)2) اإبراز ال�سمائر على االأ�سباه والنظائر للأزمريي )/372.
)4)2) الفروع البن مفلح 4/)45، وال�سراية هي التلف الذي ي�سري اإلى الع�سو بعد اجلناية اأو بعد الق�سا�ص.

)5)2) تعن���ي اأن �س���راية اجلناية م�س���مونة ب���ل خلف الأنها اأثر اجلناية واجلناية م�س���مونة فكذلك اأثره���ا، انظر: املغني 
البن قدامة ط اإحياء الرتاث 268/8، اأما �سراية القود فغري م�سمونة انظر: املغني 352/8.

)6)2) االأ�سباه لل�سيوطي �ص)))، بدائع ال�سنائع 305/7.
)7)2) رواه البخاري )/70) )854) ؛ وم�سلم واللفظ له )/395 )564)/)74).

)8)2) انظ���ر: الديب���اج عل���ى م�س���لم 205/5، نيل االأوطار لل�س���وكاين 80/2)، البحر الرائق 3/)))، حا�س���ية ابن عابدين 6/ 
459، املحلى 8/3))، �سرح النووي على م�سلم 48/5.

)9)2) نخلت يف اأر�ص االأن�ساري، انظر: الطرق احلكمية �ص 222، �سرح ال�سنة للبغوي 247/8.
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�سلى �هلل عليه و�سلم لالأن�ساري "�ذهب فاقلع نخله")220(.
ووج���ه �لداللة: �أن دخول �سمرة ر�سي �هلل عنه على �الأن�ساري من �أجل تعهد 
نخل���ه يلحق به �الأذي ويت����رشر �الأن�ساري من هذ� �لفعل، وم���ع �إ�رش�ر �سمرة 
ر�سي �هلل عنه على ��ستعم���ال حقه يف �لدخول �إلى نخله وعدم ر�ساه باحللول 
�لت���ي تزيل �ل�رشر وترفع �الأذى �لناجت عن �لعم���ل �ملباح قال له �لنبي �سلى �هلل 
علي���ه و�سلم: " �أنت م�سار"، فدل عل���ى اأن النتفاع باملباح يتقيد ب�رشط �صامة 

�لعاقبة وعدم �الإ�رش�ر باالآخرين)221(. 
تطبيقات القاعدة: 

1-�ملرور يف طريق �مل�سلمني و��ستعمال �ملر�فق �لعامة كلها �أمور مباحة، لكن 
م���ا يرتتب على ذلك من ح���و�دث �ل�سري وقتل �مل���ارة �أو �إ�سابتهم بجروح عليه 
�أو �إت���الف �سيء لهم م���ن زرع �أو قتل ما�سية �أوغري ذل���ك، فم�سمون على من 
وقع منه، وكذل���ك لو �سقط �سيء من مركبة ت�س���ري يف �لطريق �لعام، فاأ�ساب 
اإن�صانا يف نف�ص اأو مال فاإن ال�صائق ي�صمن لأن الإباحة ب�رشط ال�صامة فيما ميكن 

�الحرت�ز عنه)222(.
2-�إذ� �سق���ط �سيء �لبناء �أثناء �لقيام بعمل���ه فاأتلف نف�ساً �أو ماال ي�سمن، الأنه 

يقوم بعمل مباح)223( و�ملباح مقيد بو�سف �ل�سالمة. 
3-لو �أ�سعل �سخ�س نار� يف ملكه فتطاير �رشرها �إلى �جلار، فانتقلت �لنار �إلى 

)220) رواه اأبو داود 234/4))363) ، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 57/6).
))22) انظ���ر : القواع���د الب���ن رج���ب ����ص 49)، الف���روع الب���ن مفلح 4/ 286، ني���ل االأوطار لل�س���وكاين 5/ 383، ع���ون املعبود 

.47/(0
)222) انظر: جملة االأحكام العدلية �ص80).

)223) انظر: حا�سية ال�سلبي 302/7.
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�أر����س جاره �أو د�ره فاأ�سابته يف نف����س �أو مال - لزم �مل�سعل �ل�سمان)224(، الأن 
�ملباح �إذ� �أمكن �لتحرز منه فهو مقيد بو�سف �ل�سالمة.

4-مينع �لرجل من تربية �حليو�نات يف حديقة بيته �أو يف حظرية عنده �إذ� كان 
�حلي كله لل�سكن وت�رشر بذلك جري�نه من �لرو�ئح و�حل�رش�ت)225(. 

اخلامتة

بعد هذه �لتطو�فة يف كتب �أهل �لعلم جلمع هذه �لقو�عد ودر��ستها وترتيبها 
به���ذ� �ل�سكل �لذي ال �أظنه جمموعا يف كتاب �أو يف بحث قبل هذ� �لبحث، ال 
�أق���ول هذ� تزيد� وال تكرث� ، و�إمنا من باب �لتح���دث بالنعمة ودفع �لظنة، على 
�أنن���ي رغم �جلهد �ملبذول �أعرتف باأنه جهد ب�رشي يعرتيه �لنق�س و�ل�سهو، وغري 
ذلك مم���ا يعرتي بني �لب�رش، و�لكمال هلل وحده، ولك���ن ح�سبي �أين �سعيت �إلى 
�لكمال �لب�رشي بكل ما �أ�ستطيح ح�سب طاقتي و�إمكانتي، حمت�سباً هذ� عند �هلل 
يف ميز�ن �حل�سنات ورفع���ة �لدرجات، وجتدر �الإ�سارة �إلى �أن هذ� �لبحث كان 
ميك���ن �أن يتو�سع فيه ليكون �سف���ر� عظيما، وكان ذلك م���ن وجهة نظري �أ�سهل 
و�أي�رش ولكن مقت�سى �ملطلوب يف �الأبحاث �ملحكمة حال بيني وبني هذ� �الأمر، 
فبذلت جهد� كب���ري� يف �الخت�س���ار و�القت�سار، مع وجود �إ�س���ار�ت �سيعرفها 

�لقارئ �لكرمي، وم�سائل حتتاج �إلى تف�سيل وتفهيم.
وعلى ع���ادة �لباحثني يف �لتحدث عن نتائج �أبحاثهم ف���اإن نتائج هذ� �لبحث 

متثلت يف �الآتي:

)224) انظر: العقود الدرية تنقيح الفتاوى احلامدية 242/2.
)225) انظر: مو�سوعة القواعد الفقهية للبورنو 66/7).
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1-عظم���ة �لت�رشي���ع �الإ�سالمي يف �عتبار م�سالح �لعب���اد ورفع �ل�رشر عنهم 
و�صب���ط معاي�صه���م واأم���ور حياته���م. واأن ال�رشيع���ة حتت���اط للمكلفني يف كل 
ت�رشفاتهم من �لوقوع يف �لزلل فت�سد �لذر�ئع وتعترب �ملاآالت و�ملقا�سد وت�سبط 

�لت�رشفات �بتد�ء و�نتهاء و�أثناء �لفعل.

2-�ملباح لي�س على درجة و�حدة، و�الإباحة �ملطلقة غري موجودة يف �ل�رشيعة، 
و�الإباحة متعلقة باجلزئيات و�الأفر�د، وتختلف ح�سب �الأحو�ل و�الأزمان، و�إن 
كان �ملب���اح حقا م�سرتكا ي�سرتك فيه جميع �لنا����س على حد �سو�ء، وخا�سة يف 
�ملب���اح بالرب�ءة �الأ�سلية، ومع هذ� فاإن تناول���ه و�الأخذ به له قو�عد و�سو�بط مل 

يغفلها �ل�رشع.

3-ينتقل حكم �لفع���ل �ملباح �إلى �حلر�م و�ملك���روه مبقت�سى �لرتك �ملطلوب 
من �ملكلف، �إذ� حتقق �ل�رشر ب�سببه �أو ينتقل �إلى �لو�جب �أو �مل�ستحب مبقت�سى 
�لفعل �ملطلوب من �ملكلف يف �أ�سل �الإباحة، الأن �ملباح بح�سب �لكلية و�جلزئية 

يتجاذبه باقي �الأحكام. 

4-مفهوم �لتقييد عند �الأ�سولي���ني يختلف عن �لتقييد عند �لفقهاء فهو عند 
�الأ�سوليني يت�سل باللفظ و�لدليل، وهو عك�س �الإطالق، وهو عند �لفقهاء تقييد 
الأفعال �ملكلف �ملباحة يف �الأ�سل حتى ال يقع �ل�رشر ب�سبها على نف�سه، �أو على 

غريه ب�سورة من �ل�سور.

5-�إن تقيي���د �ملباح قد يكون بو�سع من �ل�سارع �بت���د�ًء �أو باجتهاد م�ستوف 
ل�رشوط���ه، وهو ت�رشيع قائم على حتقيق �مل�سال���ح �ملعتربة و�ملتحققة، وال يجوز 
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تقييد �ملباح �أو �الإلز�م ب���ه بقانون عام من �أجل م�سالح وهمية، غري حقيقية، �أو 
م�سالح خا�سة لفرد �أو �أفر�د �أو جماعة.

6-�إن �عتب���ار هذه �لقو�عد يف تقييد �ملباح �أو �الإلز�م به فيه �حللول لكثري من 
�لق�سايا و�لنو�زل و�مل�ستجد�ت �لتي تعم �حلياة �لب�رشية.

هذ� و�سلى �هلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم


