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  "دراسة أصولیة تطبیقیة " المباح وحــــق تقییــده من اإلمام 

  وفاء عبد العزیز أحمد عبد العزیز

  . مصر–أسیوط – جامعة األزھر -المیة  كلیة البنات اإلس-قسم أصول الفقھ 

  el@azhar.edu.eg.wafaaabdalaziz٩٠٢ :البرید االلكتروني

  : الملخص 

إال ، بتلك ال�صیغة   إن لم تكن مدونة في كتب األصولیین قدیًما    ) تقیید المباح (       قاعدة  

ن�ى  بل وصحیحة المع، أنھا قاعدة قدیمة تضرب بجذورھا في أعماق المصنفات األصولیة  

ومستنبطة من قواعد أصولیة كثی�رة، وق�د بین�ت ف�ي البح�ث معن�ى ھ�ذه القاع�دة وتأص�یلھا            

شرًعا والدلیل علیھا وحكمھا، وذكرت ضوابط العمل بھا، ثم ذكرت تطبیقات حدیثة عل�ى     

  .  إشارة المرور، والباعة الجائلین، والمحمیات الطبیعیة : ھذه القاعدة، مثل 

  . أقسام المباح– المصالح المرسلة – اإلمام – التقیید –  المباح:الكلمات المفتاحیة 

  



 - ١٣٨٠ -

  

Permissible and the Right to Restrict it from the Imam 

"An Applied Fundamental Study" 

Wafa Abdul Aziz Ahmed Abdel Aziz 

Department of Fundamentals of Jurisprudence - Islamic 

Girls College - Al-Azhar University - Assiut - Egypt. 

eg.edu.azhar@el.٩٠٢wafaaabdalaziz :mail-E  

ABSTRACT: 

The rule (restricting permissible) if it is not codified in the 

books of fundamentalists in the oldest of that formula, but it is 

an old rule that has its roots in the depths of fundamentalist 

works, and even has a true meaning and drawn from many 

fundamentalist rules. Working with it, then I mentioned recent 

applications on this rule, such as: traffic lights, street vendors, 

and nature reserves. 
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 ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  
الحم�د هللا العل�ي الق�دیر، اللطی�ف الخبی�ر، ال�ولي الن�صیر، ال�سمیع الب�صیر، خ��الق          
اإلنسان، وواھبھ الجنان، والصالة والسالم على رسولھ الك�ریم ونبی�ھ العظ�یم، وعل�ى آل�ھ                  

  :وبعد ..  وصحبھ األخیاراألطھار،

فقد كفلت الشریعة اإلس�المیة م�صالح العب�اد، عاجلھ�ا وآجلھ�ا، س�واء منھ�ا م�ا یت�صل                         
  . بأمور الدین، أو ما یتصل بأمور الدنیا، ذلك أن الشریعة دین ودنیا، عقیدة وعمل 

ولقد أولت الشریعة اإلسالمیة ولي األمر مكانة كبیرة، فأمرت بطاعت�ھ وحرم�ت               
تھ حتى تستقیم أم�ور الرعی�ة، وی�تمكن م�ن تحقی�ق الغای�ة الت�ي ن�صب لھ�ا، وھ�ي                      معصی

  : غایة عظیمة مكونة من شقین

  . حراسة الدین وحفظھ على أصولھ وقواعده : األول  

   .سیاسة الدنیا وتدبیر أمور الدولة والرعیة بالدین : الثاني 

 ت�صرف ف�ي س�بیل    وقد أتاحت لھ الشریعة كل ما یمكن عملھ من فع�ل أو ق�ول أو              
القیام بالمھم�ة الجلیل�ة، الت�ي یتحق�ق القی�ام بھ�ا تحقی�ق مقاص�د ال�دین م�ن الف�الح ف�ي ال�دنیا                 
والسعادة في اآلخرة، وقد كان من سعة الحركة التي أعطتھا الشریعة لولي األم�ر الملت�زم     
 بأحك��ام ال��شریعة أن أوكل��ت إلی��ھ ت��دبیر كثی��ر م��ن األم��ور االجتھادی��ة وف��ق اجتھ��اده ال��ذي   

توصل إلیھ بعد النظر السلیم والبحث والتحري واستشارة أھل العلم األمن�اء وأھ�ل الخب�رة     
العدول، في القیام بتصرف ما، سواء كان ھ�ذا الت�صرف منًع�ا أو نھًی�ا أو تقیی�ًدا أو إلزاًم�ا           
ب��أمر م��ن األم��ور، وال قی��د علی��ھ ف��ي ت��صرفھ ذاك إال التزام��ھ بال��شرع وع��دم مخالفت��ھ          

  .  مصالح المسلمینلنصوصھ، ومراعاة

  :  ولقد كان من القواعد المقررة في ھذا الشأن قاعدة   

  }حق اإلمام في تقیید المباح { 
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ھذه القاعدة وإن لم تكن مدونة في كتب األصولیین قدیًما إال أنھا صحیحة المعنى          
تصرف اإلمام ( ومستنبطة من قواعد أصولیة كثیرة مدونة، منھا على سبیل المثال قاعدة 

  . ) ١()لى الرعیة منوط بالمصلحةع

وم��ن خ��الل البح��ث والدراس��ة ف��ي ھ��ذا الموض��وع، وج��دت أن الفقھ��اء ف��ي كت��بھم    
یفرِّعون فروعھم بناًء على ھذه القاعدة األصولیة، وإن لم ی�دونوھا ف�ي كت�بھم، وی�ذكرون           

اذج أن ھذا األمر مباح ولكنھ مقید بكذا وكذا، في حالة ج�واز تقیی�ده، كم�ا س�أذكر ف�ي النم�           
  . التطبیقیة

المب��اح وح��ق تقیی��ده م��ن  : ( ل��ي أن أكت��ب بحًث��ا بعن��وان  - -وق��د ی��سَّر الم��ولى    
، وھ�ذا ول��م یت�أتى ل��ي دراس�ة ھ�ذا البح��ث إال م�ن خ��الل      )اإلم�ام، دراس�ة أص��ولیة تطبیقی�ة   
، وق�د بین�ت ف�ي ھ�ذا البح�ث        )ح�ق اإلم�ام ف�ي تقیی�د المب�اح         (دراسة ھ�ذه القاع�دة األص�ولیة        

دة، وتأصیلھا شرًعا، وحكم تقیید المباح عند األصولیین وض�وابط تقیی�ده،            معنى ھذه القاع  
  . ثم ذكرت أخیًرا نماذج تطبیقیة

  :مقدمة وثالثة فصول ،وقد جاءت خطة البحث كالتالي   

  . تحدثت فیھا عن القاعدة بشكل عام، وذكرت فیھا خطة البحث: المقدمة 

شرًعا، وأقسام المباح، وفیھ ثالثة مباحث في بیان معنى القاعدة وتأصیلھا : الفصل األول 
 :  

  : في بیان معنى القاعدة، وفیھ اربعة مطالب: المبحث األول   

  . تعریف اإلمام : المطلب األول     

  . تعریف التقیید : المطلب الثاني    

  . تعریف المباح لغة واصطالًحا : المطلب الثالث    

  . كًبا مدلول القاعدة باعتبارھا مر: المطلب الرابع    

  : تأصیل القاعدة، وفیھ مطلبان : المبحث الثاني  

  . تأصیل القاعدة شرًعا : المطلب األول     

  . الدلیل على ھذه القاعدة : المطلب الثاني    

                                                           

 –، دار الكتب العلمیة ١٢٣، ص ھ٩٧٠: األشباه والنظائر البن نجیم الدین الحنفي، ت :    ینظر (١)
  . م ١٩٩٣ -ھ ١٤١٣ لبنان، طبعة أولى –بیروت 
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  . أقسام المباح باعتبار الدلیل : المبحث الثالث   

  :في حكم تقیید المباح عند األصولیین، وضوابطھ، وفیھ مبحثان : الفصل الثاني 

  : في حكم تقیید المباح عند األصولیین وفیھ أربعة مطالب : المبحث األول   

  . التدرج في التعبیر عن قاعدة تقیید المباح : المطلب األول   

  قاعدة األصل في األشیاء واإلباحة أم الحظر ؟: المطلب الثاني   

  . » سد الذرائع « قاعدة : المطلب الثالث   

  .عند الشاطبي » الجزئیة والكلیة «نظریة : المطلب الرابع   

  . ضوابط تقیید المباح : المبحث الثاني   

  : في التطبیقات على القاعدة، وفیھ ثالثة مباحث : الفصل الثالث 

  . إشارة المرور : المبحث األول   

  .الباعة الجائلین : المبحث الثاني   

  .المحمیات الطبیعیة : المبحث الثالث   

ة، والتي أسأل اهللا ح�سنھا، فق�د ذك�رت فیھ�ا أھ�م النت�ائج الت�ي توص�لت                    ثم أخیًرا الخاتم  
  . إلیھا في ھذا البحث 

  . ثم فھرس للمصادر والمراجع ثم فھرس للموضوعات   

  مقدمتھ                                                               

  العزیز وفاء عبد العزیز أحمد عبد /                           د

  مدرس أصول الفقھ بكلیة البنات اإلسالمیة بأسیوط                                  

  جامعة األزھر                                                            
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  الفصل األول

بيان معىن القاعدة، وتأصيلها شرعا وأقسام املباح
ً

   

  و  ث 

  .بیان معنى القاعدة، وفیھ مطالب:  ول المبحث األ

  .تأصیل القاعدة، وفیھ مطلبان : المبحث الثاني

  . أقسام المباح باعتبار الدلیل : المبحث الثالث 
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  املبحث األول

  بيان معىن القاعدة

   و أر طب

  . تعریف اإلمام : المطلب األول 

  . تعریف التقیید : المطلب الثاني

  . تعریف المباع لغة واصطالًحا : لثالثالمطلب ا

  . مدلول القاعدة باعتبارھا مركًبا : المطلب الرابع 
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  اطب اول

  )ق ام  د اح ( دة 

  :تحریر مفردات القاعدة 

  اطب اول

  رف ام

 اإلم�ام ك�ل م�ن اقت�دى ب�ھ وق�دم ف�ي األم�ور،         : » معجم مقاییس اللغ�ة     «  جاء في     
  . )١ ( إمام األئمة، والخلیفة إمام الرعیة، والقرآن إمام المسلمین- -والنبي 

اإلمام كل من ائتم بھ قوم كانوا على الصراط المستقیم أو   : » لسان العرب «وفي    
  . )٢(كانوا ضالین 

  .)٣(اإلمام ما ُائتم بھ من رئیس وغیره» القاموس المحیط«وفي   

ك�ل م�ن   : ھ یمك�ن تعری�ف اإلم�ام ف�ي اللغ�ة بأن�ھ        من خالل ھذه التعریف�ات نج�د أن�          
  .اقتدى بھ وقدم في األمور سواء كان رئیًسا أو غیره، فھو الذي یقود قومھ

ب اطا  

 دف ار  

  :عرَّف علماء اللغة التقیید كما یلي   

ّیی��ًدا، القی��د مع��روف، والفع��ل َقیَّ��ده ُیَقیِّ��ده َتقْ : ق��ال اللیث��ي» تھ��ذیب اللغ��ة«ج��اء ف��ي   
   . )١(الحبل الذي تقاد بھ الدابة : والِقیاد والِمَقَود

                                                           

عبد السالم ھارون، دار : ، تحقیق ١/٢٨) أمَّ: ( ھ ٣٩٥معجم مقاییس اللغة البن فارس ت :    ینظر (١)
، ھ٦٦٦: مختار الصحاح للرازي الحنفي ت : م، وینظر معھ ١٩٧٩ -ھ ١٣٩٩ القاھرة –لفكر ا

 بیروت، طبعة خامسة – صیدا –، تحقیق الشیخ یوسف محمد، المكتبة العصریة ١/٢٢) أ م م ( 
  . م ١٩٩٦ -ھ ١٤٢٠

، طبعة  بیروت–، دار صادر ١٢/٢٤، فصل األلف ھ٧١١: لسان العرب البن منظور ت :    ینظر (٢)
  . ھ ١٤١٤ثالثة 

 –، مؤسسة الرسالة ١/١٠٧٧، فصل الھمزة ھ٨١٧: القاموس المحیط للفیروزآبادي ت :    ینظر (٣)
  . م ٢٠٠٥ -ھ ١٤٢٦بیروت، طبعة أولى 
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القی��د وھ��و مع��روف، ث��م ی��ستعار ف��ي ك��ل ش��يء  : » معج��م مق��اییس اللغ��ة« وف��ي   
  . )٢(یحبس 

  .)٣(حبل تقاد بھ الدابة: الِقیاد: » لسان العرب«وفي   

  . )٤(وقیَّد تْقییًدا جعلت القید في رجلھ : » المصباح المنیر«وفي 

   . )٥(حبل یقاد بھ: » القاموس المحیط«في و  

قیَّ�د ُیَقیَّ�د تقیی�ًدا،    : التقیی�د م�ن   : من خالل ھذه التعریفات المذكورة یمكننا أن نق�ول            
وھو من القید الذي ھو مع�روف، وھ�و الحب�ل ال�ذي یجع�ل ف�ي رج�ل الداب�ة وتق�اد ب�ھ، ث�م                          

  . یستعار في كل شيء یحبس 

ع ویحبس من العمل بھ على االطالق، وال یسمح وكأن الشيء الذي یقید بقیود یمن  
  .للعمل بھ إال في حدود القیود والمحظورات التي یقید بھا 

  اطب اث

  رف اح

  . َباح یُبوح َبْوًحا : لغة 

الب��اء وال��واو والح��اء أص��ل واح��د، وھ��و س��عة   : (- رحم��ھ اهللا -ق��ال اب��ن ف��ارس    
إباحة الشيء، وذلك أنھ ل�یس بمحظ�ور علی�ھ،     : الشيء وبروزه وظھوره، ومن ھذا الباب  

   . )٦ ()فأمره واسع غیر مضیَّق

أباح��ھ ال��شيء أحل��ھ ل��ھ، والمب��اح ض��د   ) : ب و ح : ( » مخت��ار ال��صحاح«وف��ي   
  . )٧(المحظور، أو استباحھ استأصلھ، وباح بسره أظھره

                                                                                                                                                          

:  تحقیق ٩/١٩٣القاف والدال، : ، باب ھ٣٧٠: تھذیب اللغة ألبي منصور الھروي ت :    ینظر (١)
  . م ٢٠٠١ بیروت، طبعة أولى –العربي محمد عوض، دار إحیاء التراث 

  . ٥/٤٤) قید(ھ ٣٩٥: معجم مقاییس اللغة البن فارس ت :    ینظر (٢)
تاج العروس : ، وینظر معھ ٣/٣٧٣القاف، : فصل ھ ٧١١: لسان العرب البن منظور ت :    ینظر(٣)

  . ، تحقیق مجموعة، دار الھدایة ٩/٨٦القاف : ، باب ھ١٢٠٥: للزبیدي ت 
) ق ي د ( ھ ٧٧٠: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ألبي العباس الفیومي ت : ینظر    (٤)

  .  بیروت –، المكتبة العلمیة ٢/٥٢١
   .١/٣١٣فصل القاف ھ ٨١٧: القاموس المحیط للفیروزآبادي ت :    ینظر (٥)
  . ١/٣١٥) بوح( ھ ٣٩٥: معجم مقاییس اللغة البن فارس ت :    ینظر (٦)
  . ١/٤١) ب و ح ( ھ ٦٦٦: مختار الصحاح للرازي الحنفي ت : نظر    ی(٧)
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: البوح ظھور الشيء، وباح الشيء ظھر، وأبحتك الشيء       : » لسان العرب «وفي    
  . )١(أحللتھ لك، وأباح الشيء أطلقھ، والمباح خالف المحظور

  . )٢(وأباحھ سًرا فباح بھ َبْوًحا، أبثَّھ إیاه فلم یكتمھ: » تاج العروس«وفي   

  : من خالل ھذه التعریفات یمكننا أن نقول   

س��عة ال��شيء وظھ��وره، وح��ل  : معن��ى المب��اح ف��ي اللغ��ة ی��دور ح��ول مع��اٍن منھ��ا     
  .الحظر، فالمباح خالف المحظور وعكسھ الشيء وإطالقھ عن 

 تع��ددت االتجاھ��ات ف��ي تعری��ف المب��اح عن��د علم��اء األص��ول، وس��وف أذك��ر    :اص��طالًحا 
  : أشھرھا كما یلي 

  . التعریف بعدم الثواب والعقاب : االتجاه األول 

ت�سویة ب�ین الفع�ل والت�رك، ال ث�واب           : واإلباح�ة   : (- رحم�ھ اهللا     -یقول ابن حزم        
ھا وال عقاب، كمن جلس متربًعا أو رافًعا إحدى ركبتیھ، أو كمن صبغ ثوبھ           على شيء من  

  . )٣()أخضر أو الزوردًیا، وسائر األمور كذلك وھو الحالل

المب��اح م��ا ال ث��واب بفعل��ھ، وال عق��اب ف��ي     : (- رحم��ھ اهللا –ویق��ول ال��شیرازي    
  .)٤ ()تركھ، كأكل الطیب، ولبس الناعم والمشي وغیر ذلك من المباحات

وھ��ذا التعری��ف یمك��ن االعت��راض علی��ھ بأن��ھ غی��ر م��انع؛ ل��صدقھ عل��ى الح��رام           
 فإنھا كذلك ولیست موصوفة بكونھ�ا       – تعالى   – ، وأیًضا منقوض بأفعال اهللا       )٥(والمكروه

  . )٦(مباحة

  : التعریف بنفي المدح والذم : االتجاه الثاني 

  .)١() وتركھ مدح وال ذمالمباح ما ال یتعلق بفعلھ: (- رحمھ اهللا –یقول البیضاوي   

                                                           

  . ٢/٤١٦الباء : ، فصل ھ٧١١: لسان العرب البن منظور ت :    ینظر (١)
  . ٦/٣٢٣) بوح( ھ ١٢٠٥: تاج العروس للزبیدي ت :    ینظر (٢)
أحمد محمد : ، تحقیق ١/٤٤، ھ٤٥٦اإلحكام في أصول األحكام البن حزم األندلسي ت :    ینظر (٣)

  .  بیروت–شاكر، دار اآلفاق الجدیدة 
 بیروت، طبعة –، دار الكتب العلمیة ١/٦١، ھ٤٧٦اللمع في أصول الفقھ للشیرازي ت :    ینظر (٤)

  . ھ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ثانیة 
موفق منور سادیو، رسالة ماجستیر جامعة / ، إعداد د٣٩ص اإلباحة عند األصولیین :    ینظر (٥)

  .  مكة المكرمة-عزیز الملك عبد ال
عبد الرازق عفیفي، : ، تحقیق ١/١٢٣، ھ٦٣١: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ت :    ینظر (٦)

  .   بیروت –المكتب اإلسالمي 
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المب��اح م��ا ال یم��دح عل��ى فعل��ھ وال عل��ى ترك��ھ،    : (- رحم��ھ اهللا -     ویق��ول ال��شوكاني  
  . )٢ ()والمعنى أنھ ُأعلم فاعلھ أنھ ال ضرر علیھ في فعلھ وتركھ

 ق�د رك�ز عل�ى نف�ي الم�دح فق�ط ع�ن فع�ل                 - رحمھ اهللا    –وھذا التعریف للشوكاني      
  . )٣(عكسھ وھو الذم، وبذلك یكون قد خال من الحشوالمباح وتركھ، ولم یتعرض ل

  : التعریف بالتخییر : االتجاه الثالث 

وأم�ا المب�اح فھ�و م�ا خی�ر ال�شارع فی�ھ ب�ین          : (- رحمھ اهللا    –یقول إمام الحرمین      
   . )٤ ()الفعل والترك من غیر اقتضاء وال زجر 

 تخیی�ر ب�ین فعل�ین ال       اإلباح�ة : ( » المنخ�ول «  في    - رحمھ اهللا    –ویقول الغزالي     
  . )٥ ()یتمیز أحدھما عن اآلخر بندب وال كراھیة 

  غی��ر م��انع، ألن��ھ ص��ادق عل��ى التخیی��ر ف��ي       - رحم��ھ اهللا –وتعری��ف الغزال��ي    
  . )٦(الواجب المخیر والواجب الموسع في أول وقتھ

وھو منقوض بخصال الكفارة المخیرة فإنھ م�ا م�ن   : (- رحمھ اهللا    –یقول اآلمدي     
نھا إال والمكفِّر مخیر بین فعلھا وتركھا، وبتقدیر فعلھا ال تكون مباحة بل واجبة، خصلة م

وكذلك الصالة في أول وقتھا الموسع مخیر بین فعلھ�ا وتركھ�ا م�ع الع�زم، ولی�ست مباح�ة          
  . )٧ ()بل واجبة

  : التعریف باإلذن : االتجاه الرابع 

 – تع�الى  –د اإلذن م�ن اهللا  ھ�و ال�ذي ور  : المب�اح   : (- رحمھ اهللا    –یقول الغزالي     
  .)٨ ()بفعلھ وتركھ غیر مقرون بذم فاعلھ ومدحھ، وال یذم تاركھ ومدحھ

                                                                                                                                                          

، ھ٧٧٢: لجمال الدین اإلسنوي ت ) منھاج الوصول للبیضاوي(نھایة السول شرح :    ینظر (١)
  .ھ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ ثانیة  بیروت، طبعة–، دار الكتب العلمیة ١/٢٤

، دار ١/٥٩، ھ١٢٥٠: إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول للشوكاني ت :    ینظر (٢)
  .  القاھرة –الكتبي 

   . ٤٣ص اإلباحة عند األصولیین، :    ینظر (٣)
 بن صالح: ، تحقیق١/١٠٨، ھ٤٧٨: البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین الجویني ت :    ینظر (٤)

  . م ١٩٩٧ - ھ ١٤١٨ بیروت، طبعة أولى –محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة 
محمد حسن : ، ت٢٠٧ص ، ھ٥٠٥: المنخول من تعلیقات األصول ألبي حامد الغزالي ت:    ینظر (٥)

  .  دمشق – بیروت، دار الفكر –ھیتو، دار الفكر المعاصر 
   . ٤٥ص اإلباحة عند األصولیین، :    ینظر (٦)
   . ١/١٢٣، ھ٦٣١: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ت :    ینظر (٧)
طبعة أولي ،بیروت– دار الكتب العلمیة ١/٥٣، ھ٥٠٥: المستصفى ألبي حامد الغزالي ت :    ینظر (٨)

  . م١٩٩٣-ه١٤١٣
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م�ا أذن اهللا ف�ي    : (  ھذا التعریف حی�ث ق�ال        - رحمھ اهللا    –وقد اختصر ابن قدامة       
  . )١()فعلھ وتركھ غیر مقترن بذم فاعلھ وتاركھ وال مدحھ

ك�ل فع�ل م�أذون    :  مج�رد اإلذن، والمب�اح   اإلباحة: (- رحمھ اهللا  –وقال أبو یعلى      
  .)٢ ()فیھ لفاعلھ ال ثواب لھ في فعلھ وال عقاب في تركھ

  : التعریف المختار 

بعد سرد التعریفات السابقة، نجد أن اآلم�دي أورد تعریًف�ا جامًع�ا للمب�اح، ق�د خ�ال              
  . من االعتراضات علیھ

لیل ال��سمعي عل��ى خط��اب ھ��و م�ا دل ال��د : المب��اح : (- رحم��ھ اهللا –یق�ول اآلم��دي    
  . )٣ ()الشارع بالتخییر فیھ بین الفعل والترك من غیر بدل

  : ففي ھذا التعریف قیدان مانعان   

- تعالى –، أراد بھ فصل المباح عن فعل اهللا )ما دل الدلیل السمعي(: قولھ : القید األول 
  . ؛ ألن فعلھ ال یتوقف على دلیل 

، وھ�و إلخ�راج الواج�ب الموس�ع ف�ي أول الوق�ت              )دلم�ن غی�ر ب�      (:قول�ھ   : والقید الث�اني    
والواجب المخیر؛ ألن التخییر في ھذین النوعین من الواجب مقی�د بوج�ود الب�دل ع�ن ك�ل           

  . )٤(منھما، بخالف التخییر في المباح

وقری��ب م��ن ھ��ذا التعری��ف، وال��ذي جم��ع ب��ین اتج��اه التعری��ف ب��التخییر واتج��اه          
المب�اح عن�د   : (  ال�ذي ق�ال   - رحم�ھ   اهللا       –ل�شاطبي   التعریف بنف�ي ال�ذم، تعری�ف اإلم�ام ا         

الشارع ھو المخیر فیھ ب�ین الفع�ل والت�رك م�ن غی�ر م�دح وال ذم ال عل�ى الفع�ل وال عل�ى              
  . )٥ ()الترك

  ق��د خ��ال م��ن القی��دین الل��ذین أوردھم��ا      - رحم��ھ اهللا –إال أن تعری��ف ال��شاطبي    
  . اآلمدي على تعریفھ

                                                           

، مؤسسة الریان، ١/١٢٨، ھ٦٢٠: روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة المقدسي ت :    ینظر (١)
  . م ٢٠٠٢ -ھ ١٤٢٣عة ثانیة  طب

أحمد بن علي / د: ، تحقیق ١/١٦٧، ھ٤٥٨: العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى ت :    ینظر (٢)
  . م١٩٩٠ -ھ ١٤١٠بن سیر المباركي، طبعة ثانیة 

   . ١/١٢٣،  ھ٦٣١: اإلحكام لآلمدي ت :    ینظر (٣)
   . ٥٨ص اإلباحة عند األصولیین، :    ینظر (٤)
أبو عبیدة آل سلیمان، دار ابن عفان، : ، تحقیق١/١٧٢، ھ٧٩٠: الموافقات للشاطبي ت :   ینظر  (٥)

  . م ١٩٩٧ -ھ ١٤١٧طبعة أولى 
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التج��اه ال��سائد عن��د األص��ولیین، كم��ا ھ��و واض��ح   وتف��سیر اإلباح��ة ب��التخییر ھ��و ا   
  . وظاھر من تعریفھم وتقسیمھم للحكم الشرعي في معظم كتب األصول

ھو المخیر فیھ بین الفعل والترك من غیر مدح وال ذم : فیكون المباح بمعناه العام  
  .وال ثواب على فعلھ أو عقاب على تركھ 

  الحي العالقة بین التعریف اللغوي والتعریف االصط

س��عة ال��شيء وظھ��وره، وح��ل : إذا ك��ان المب��اح ف��ي اللغ��ة ی��دور ح��ول مع��اٍن ھ��ي   
  . الشيء وإطالقھ عن الحظر 

م�ا دل ال�دلیل ال�سمعي عل�ى خط�اب      : وإذا كان تعریف المباح في االص�طالح ھ�و     
  .الشارع بالتخییر فیھ بین الفعل والترك من غیر بدل 

ي أن المباح ھو الشيء ال�ذي ح�ّل فعل�ھ           فیكون من الواضح أن التعریفین یلتقیان ف        
  . وأطلق عن الحظر بالتخییر فیھ بین الفعل والترك

وھذا یعني أن المباح فیھ سعة في فعلھ وتركھ من غیر حظر، وما كان كذلك ف�ال             
  . یكون إال ظاھًرا وبارًزا وواضًحا للمكلفین 

راب اطا  

ر ر دةول اد  

  . ھو كل من اقتدى بھ وقدم في األمور، فھو الذي یقود قومھ: ام إذا كان اإلم  

ھو من القید وھو الحبل الذي یجعل ف�ي رج�ل الداب�ة وتق�اد ب�ھ،           : وإذا كان التقیید      
ثم استعیر لكل شيء یحبس، وكأن الشيء الذي یقید بقیود ال یعمل بھ على إطالقھ بل ف�ي           

  . حدود القیود والمحظورات التي ُقید بھا 

وإذا كان المباح بمعن�اه الع�ام ھ�و المخی�ر فی�ھ ب�ین الفع�ل والت�رك وال ث�واب عل�ى                
  . فعلھ وال عقاب على تركھ 

یج��وز لم��ن : (ھ�و ) ح��ق اإلم��ام ف�ي تقیی��د المب��اح  ( :فیك�ون المعن��ى الع��ام لقاع�دة     
تولى أمر المسلمین أن یضع قیوًدا تحد من العمل بما جاء مباًحا في الشرع، ومخی�ًرا ب�ین    

  ). ھ وتركھ، إما بالمنع أو اإللزامفعل

وف��ي ع��صرنا الح��دیث ال یوج��د اإلم��ام ب��شكلھ المعھ��ود ق��دیًما، وإنم��ا ح��ل محلِّ��ھ        
الدولة، فنجد أن الدولة برئیسھا المنتخب، وبمؤسساتھا التشریعیة والتنفیذیة ھي التي بیدھا 

  . مقالید األمور
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الدول��ة ومؤس��ساتھا وم��ن ث��م یك��ون تقیی��د المب��اح ف��ي ع��صرنا الحاض��ر م��ن قب��ل       
  . الرسمیة 

أن تقوم الدولة بوض�ع قی�ود   «: ویمكن تعریف تقیید المباح من طرف الدولة بأنھ         
وضوابط تشریعیة أو عملیة على المباح الذي لھ تعلق بحق�وق الغی�ر، أو منع�ھ أو اإلل�زام                   

  .»بھ اعتباًرا للمصلحة

م الرعی�ة أو بع�ضھا بأح�د    فصالحیة الدولة في تقیید المباح نعني بھ�ا قیامھ�ا ب�إلزا            
أف��راد المب��اح، بن��اء عل��ى م��صلحتھ الراجح��ة، أو م��نعھم من��ھ نظ��ًرا لم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن     
أض��رار ومفاس��د عام��ة، أو وض��ع ض��وابط وت��شریعات غایتھ��ا ترش��ید االنتف��اع بالمب��اح        

  .)١(وتحقیق المقاصد المرجوة منھ دون إضرار بالغیر

  . ھذا التمتع ضرًرا باآلخرین فالتمتع بالمباحات یستلزم أال یكون في   

فإذا كان االنتفاع بأحد المباحات یؤدي إلى ضرر بالمجتمع العام نظًرا ألن حركة   
الفرد في المجتمع قد تتعارض مع حقوق اآلخرین، فحینئذ ال بد م�ن ت�دخل الدول�ة بوض�ع              
قیود وضوابط شرعیة على المباح تحد من اس�تعمالھ عل�ى الوج�ھ ال�ذي یك�ون فی�ھ ض�رر                  

  .المجتمع العام ب

وھذا التدخل من الدولة یكون حسب الضوابط الشرعیة، وھ�و م�ن ب�اب الم�صالح             
المرسلة، والتي أجیز لولي األمر األخذ والعمل بھا إذا أدى ذلك إلى م�صلحة تع�ود ب�النفع          

  . على عامة األمة دون خاصتھم

ن اهللا  رض�وا –وھذا أیًضا ضرب من السیاسة الشرعیة التي عم�ل بھ�ا ال�صحابة             
  . ، وھو من باب تأویل القرآن والُسنة -علیھم 

«  : - رض�وان اهللا عل�یھم       – عن الصحابة    – رحمھ اهللا    –یقول ابن قیم الجوزیة       
ھ�ل  : وھذه السیاسة التي ساسوا بھا األمة وأضعافھا ھي من تأویل القرآن وال�ُسنة، ولك�ن       

 م��ن ال��سیاسات الجزئی��ة التابع��ة ھ��ي م��ن ال��شرائع الكلی��ة الت��ي ال تتغی��ر بتغی��ر األزمن��ة، أم
  . )٢(»للمصالح؟ فتقید بھا زماًنا ومكاًنا؟ 

فالدولة إًذا من حقھا أن تتخذ القرارات التي تجلب المصالح والمنافع لعام�ة األم�ة، أو          
  . تدرأ المفاسد عنھا، وإن كان ذلك بتقیید المباح، إما بحظر فرد من أفراده أو باإللزام بھ 

قیید المباح یزول بزوال أسبابھ، ودوافعھ، كما سیتضح من دراسة ھ�ذا      علًما بأن ت    
  . البحث 

                                                           

-، مركز نماء للبحوث والدراسات٢٠٢تقیید المباح وتطبیقات فقھیة للحسین الموس ص :    ینظر (١)
  . م٢٠١٤بیروت ، طبعة أولى 

  .، مكتبة دار   البیان ٢٩، ص ھ٧٥١: بن قیم الجوزیة ت الطرق الحكیمة ال:    ینظر (٢)
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  املبحث الثاني

تأصيل القاعدة شرعا
ً

  

  : وفیھ مطلبان          

  . تأصیل القاعدة شرًعا : المطلب األول   

  . الدلیل على ھذه القاعدة : المطلب الثاني   
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  اطب اول

ر دةل ا  

ھذه القاعدة وإن لم ینص علیھا العلماء في كتب القواع�د ق�دیًما، إال أنھ�ا ص�حیحة               
: المعن��ى، وم��ستنبطة م��ن قواع��د أص��ولیة م��ستقرة ق��د قررھ��ا علم��اء األم��ة، منھ��ا قاع��دة     

  . )١(»تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة«

یك�ون مقی�ًدا     أن تصرف اإلمام في األمور المباحة یج�ب أن           :ومفاد ھذه القاعدة      
  . )٢(بالمصلحة العامة، فإن لم یكن مبنًیا علیھا لم یصح

أي متى وافق تصرف ولي أمر المسلمین الم�صلحة العام�ة، ك�ان ت�صرًفا ش�رعًیا          
ص��حیًحا، وال یج��وز ألح��د أن یتحیَّ��ل علی��ھ أو أن ی��تخلص من��ھ، ب��ل وج��ب إنف��اذه وع��دم      

  . مخالفتھ مراعاة للمصلحة العامة 

ة بمضمونھا ومعناھا متن�اثرة ب�ین ثنای�ا الف�روع الفقھی�ة ف�ي كت�ب                 كما أنھا موجود    
الفقھ، وإن لم تكن مدونة بنصھا فنرى العلم�اء یقول�ون عل�ى ال�شيء إن�ھ مب�اح، ولكن�ھ قی�د           

  .بكذا وكذا 

ب اطا  

  ادل  ذه ادة

دلت على بالبحث واالستقراء في الُسنة النبویة نجد أن ھناك وقائع وأحداث كثیرة   
  . جواز تقیید المباح من ولي األمر 

من ھذه الوقائع واقعة حدثت وكانت بمثابة أص�ل ش�رعي لھ�ذه القاع�دة، وھ�ي م�ا             
َم�ْن َض�حَّى ِم�ْنُكْم    « :  ق�ال  -- أن النب�ي   - رضي اهللا عنھ     -روي عن سلمة بن األكوع        

َی�ا َرُس�وَل   : َفَلمَّ�ا َك�اَن الَع�اُم الُمْقِب�ُل، َق�اُلوا     »  َش�ْيءٌ َفَال ُیْصِبَحنَّ َبْعَد َثاِلَثٍة َوَبِقَي ِفي َبْیِتِھ ِمْن�ھُ       
ُكُل�وا َوَأْطِعُم�وا َوادَِّخ�ُروا، َف�ِإنَّ َذِل�َك الَع�اَم َك�اَن             «: اللَِّھ، َنْفَعُل َكَما َفَعْلَنا َع�اَم الَماِض�ي؟ َق�الَ         

   . )٣(»ِبالنَّاِس َجْھٌد، َفَأَرْدُت َأْن ُتِعیُنوا ِفیَھا

                                                           

   . ١٢٣ص ، ھ٩٧٠: األشباه والنظائر البن نجیم الدین الحنفي ت :    ینظر (١)
  .١٢٥ص المرجع السابق، :    ینظر (٢)
ما یؤكل من لحوم األضاحي وما : األضاحي، باب : ، كتاب ھ٢٥٦:صحیح البخاري ت :    ینظر (٣)

محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طبعة : ، تحقیق ٥٥٦٩ رقم ٧/١٠٣یتزود منھا 
بیان ما كان من : األضاحي، باب : ، كتاب ھ٢٦١: ، ونحوه في صحیح مسلم ت ھ١٤٢٢أولى 

فؤاد : ، تحقیق ١٩٧٤ رقم ٣/١٥٦٠النھي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث في أول اإلسالم، 
  .   بیروت –ث العربي عبد الباقي، دار إحیاء الترا
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إنم��ا نھی��تكم م��ن أج��ل الداف��ة الت��ي دف��ت عل��یكم، فكل��وا وت��صدقوا    « :وف��ي روای��ة  
  . )١(»وادخروا 

  . )٢( قوًما مساكین قدموا المدینة :یعني بالدافة   

  : وجھ الداللة 

ھذا الحدیث یرشدنا إلى أن ادخار لح�وم األض�احي إنم�ا ھ�و عل�ى اإلباح�ة، وإنم�ا              
سبب مؤقت وھو الدافة التي دفت على  عن االدخار في أحد األعوام ل --كان نھي النبي    

  . المدینة في ھذا العام

 قائد األمة وإمامھا قید المباح في واقعة ح�ال، وھ�و ح�ل االدخ�ار م�ن            --فالنبي    
  . لحوم األضاحي من أجل المصلحة العامة

بیَّن ف�ي ھ�ذا الح�دیث وق�ت اإلح�الل، وب�یَّن فی�ھ           : (- رحمھ اهللا    –یقول ابن حجر      
  . )٣ () التقیید، وأنھ لتحصیل التوسعة بلحوم األضاحي لمن لم یضحأیًضا السبب في

والتقیی��د ب��الثالث واقع��ة ح��ال، وإال فل��و ل��م ت��ستد الَخْل��ة إال بتفرق��ة   : (وق��ال أی��ًضا 
  .)٤()الجمیع لزم على ھذا التقریر عدم اإلمساك ولو لیلة واحدة

ین ولوق�ت مح�دد،     المب�اح لغ�رض مع�      --ومن الوقائع أیًضا التي قید فیھا النب�ي           
   عن كتابة الحدیث في بدایة اإلســـــــالم، --نھیھ 

  .)٥(»َلا َتْكُتُبوا َعنِّي، َوَمْن َكَتَب َعنِّي َغْیَر اْلُقْرآِن َفْلَیْمُحُھ« : حیث قال

فالكتابة من األمور المباحة في أصلھا لكل إنسان، فیحق لھ أن یكتب ما ش�اء م�ن                   
  . ھاالعلوم التي یرغب في تدوین

 لما نھى ال�صحابة ع�ن كتاب�ة الح�دیث ف�ي بدای�ة اإلس�الم إنم�ا              --ولكن الرسول     
كان ذلك لم�صلحة عام�ة، وھ�ي أن تتوج�ھ ھم�ة ال�صحابة إل�ى كتاب�ة الق�رآن وح�ده، وإل�ى             

                                                           

: ، تحقیق ٢١٣٦  رقم ٢/١٨٦ادخار لحوم األضحى : ، باب ھ١٧٩: موطأ اإلمام مالك ت:    ینظر (١)
  .  ھ١٤١٢ بیروت – محمود خلیل، مؤسسة الرسالة –بشار عواد معروف 

ادخار لحوم األضاحي، : ، باب ٥/٢٣٢، ھ٤٦٣: االستذكار ألبي العباس القرطبي ت :    ینظر (٢)
 بیروت، طبعة أولى – محمد على معوض، دار الكتب العلمیة –سالم محمد عطا : تحقیق 
  . م ٢٠٠٠ -ھ ١٤٢١

، دار ١٠/٢٥، ھ٨٥٢: فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني ت :    ینظر (٣)
  . م ٢٠٠٠ -ھ ١٤٢١ بیروت، طبعة أولى –المعرفة 

   . ١٠/٢٨المرجع السابق، :    ینظر (٤)
التثبت في الحدیث وحكم كتابة : الزھد والرقائق، باب : ، كتاب ھ٢٦١: صحیح مسلم ت :    ینظر (٥)

  .، وھو مروي عن أبي سعید الخدري٣٠٠٤، رقم ٤/٢٢٩٨العلم 
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 أو غیرھ�ا، ول�ذا ك�ان      --حفظھ من التحریف بأن ال یختلط بغیره م�ن أحادی�ث الرس�ول              
  .  وحفظھ الھم األكبر ھو تدوین القرآن فقط

ولما تحققت ھذه المصلحة وتم كتابة القرآن وحده وحفظ�ھ ف�ي ص�دور ال�صحابة،          
   .--أخذ بعض الصحابة في كتابة وتدوین ما یقول     النبي 

وھناك الكثیر من النصوص والوقائع في الُسنة النبویة التي تدل على جواز تقیی�د                
  .المباح من ولي األمر المسلم 

 قال - –روى تقیید المباح عن الصحابة، فقد روي عن شقیق وفي األثر أیًضا   
:  خلِّ سبیلھا، فكتب إلی�ھ     -- یھودیة، فكتب إلیھ عمر      - رضي اهللا عنھ     –تزوج حذیفة   : 

ال أزع�م أنھ�ا ح�رام، ولكن�ي أخ�اف أن تع�اطوا       « : أتزعم أنھا حرام، فأخلى س�بیلھا؟ فق�ال    
  . )١(»المومسات منھن

 المباح ھنا، وھو إباحة الزواج من الكتابیات ومنع --فقد قید عمر بن الخطاب   
كبار الصحابة من�ھ، حت�ى ال یقت�دي الم�سلمون بھ�م وت�روج ب�ذلك س�وق الكتابی�ات ویزھ�د                       

  . الناس في المسلمات

 ال على وجھ اإللزام بل اختیاًرا لألفضل ولألولى،        --وھذا التقیید من الفاروق       
م المسلمون بعد ذلك، وأال یقعوا في المومسات؛ ألن وكانت العلة فیھ واضحة أال یقتدي بھ

  . أغلب المشركات كذلك 

 رض�ي اهللا  –وإنم�ا ك�ره عم�ر لطلح�ة وحذیف�ة           (:- رحم�ھ اهللا     –یقول ابن جریر      
 نكاح الیھودیة والنصرانیة حذاًرا من أن یقتدي بھما الناس في ذلك، فیزھ�دوا ف�ي       –عنھم  

   .)٢()مر بتخلیتھماالمسلمات، أو لغیر ذلك من المعاني، فأ

*  *  *  

                                                           

 ٣/٤٧٤من كان یكره النكاح في أھل الكتاب : ، باب ھ٢٣٥: مصنف ابن أبي شیبة ت :    ینظر (١)
  . ھ١٤٠٩ الریاض، طبعة أولى –الحوت، مكتبة الرشد كمال یوسف : ، تحقیق١٦١٦٣رقم 

أحمد : ، تحقیق ٤/٣٦٦، ھ٣١٠: جامع البیان في تأویل القرآن البن جریر الطبري ت :    ینظر (٢)
  . م ٢٠٠٠ -ھ ١٤٢٠ بیروت، طبعة أولى –محمد شاكر، مؤسسة الرسالة 
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  املبحث الثالث

  أقسام املباح باعتبار الدليل
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  أقسام املباح باعتبار الدليل

  : للمباح قسمان باعتبار الدلیل الذي ثبت بھ ھما   

   ام اول 

َم َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرَّ{:  تعالى –مباح ثابت بالنص الشرعي، كإباحة البیع بقولھ   
: المائدة[} َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا{ : - تعالى –، وكإباحة الصید بقولھ ]٢٧٥: البقرة[} الرَِّبا

، ]٣: الن�ساء [} َفاْنِكُحوا َم�ا َط�اَب َلُك�ْم ِم�َن النِّ�َساءِ     {  :- تعالى  –، وكإباحة الزواج بقولھ     ]٢
  .وغیر ذلك كثیر من المباحات 

  . فیھ اختالف بین العلماء في جواز تقییده من عدمھ ھذا القسم من المباح وقع   

ھذا الن�وع م�ن المباح�ات الت�ي دل�ت األدل�ة ال�شریعة م�ن كت�اب أو            : فھناك من قال    
ُسنة على إباحتھ ال یجوز ألحد أن یقی�ده أًی�ا ك�ان والًی�ا أو غی�ره؛ ألن ھ�ذا افتی�ات وتج�رؤ           

تف�رد وح�ده بالت�شریع حی�ث     وھ�و ال�ذي   ) (على المشرع الحقیقي لألحكام وھ�و الم�ولى    
َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّیِن َما َوصَّى ِبِھ ُنوًحا َوالَّ�ِذي َأْوَحْیَن�ا ِإَلْی�َك َوَم�ا َوصَّ�ْیَنا ِب�ِھ ِإْب�َراِھیَم          {: قال  

َأْم َلُھ�ْم  {: ، وق�ال أی�ًضا   ]١٣: ال�شورى [} َوُموَسى َوِعیَسى َأْن َأِقیُموا الدِّیَن َوَلا َتَتَفرَُّقوا ِفی�ھِ        
؛ وألن ھ�ذا اجتھ�اد ف�ي    ] ٢١: ال�شورى [} ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُھْم ِمَن الدِّیِن َما َلْم َیْأَذْن ِب�ِھ اللَّ�ھُ     

  .مقابلة النص وھو ال یجوز شرًعا 

ف��ال یج��وز ألح��د أن یقی��د للم��سلمین البی��ع ببی��وع معین��ة فق��ط وف��ي أوق��ات مح��ددة       
 ال�صید، ب�أن ی�صیدوا ھ�ذا الن�وع م�ن       وأماكن محددة، كما ال یجوز أیًضا ألحد أن یقید لھم    

الحیوانات دون ذاك أو في وقت أو مكان محدد دون غیره، وكذلك الزواج أیًضا ال یجوز      
ألحد أن یقید الزواج للمسلمین بأن یتزوجوا المرأة ذات األوص�اف المعین�ة ویمتنع�وا ع�ن            

  . غیرھا، وما إلى ذلك

  . تقیید للمباح الثابت بالنص ولكن قد توجد بعض الصور التي یتوھم فیھا أنھا   

وھذا غیر صحیح، وإنم�ا ھ�و م�ن ب�اب التع�ارض ب�ین األحك�ام ال�شرعیة، فیعم�ل                      
  . ولي األمر باالجتھاد على ترجیح أحد األمرین على اآلخر، وإن أدى األمر إلى فواتھ 

ولع��ل م��ن القواع��د الت��ي تجی��ز تقیی��د المب��اح الثاب��ت ب��النص ف��ي حال��ة معین��ة وف��ي    
   . )١ ()الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة : (ة، القاعدة التي تقول ظروف محدد

                                                           

  . ٩١ص ، ھ٩٧٠: األشباه والنظائر البن نجیم الدین الحنفي ت :    ینظر (١)
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فتقیید المب�اح الثاب�ت ب�النص ال یك�ون إال ل�ضرورة أو نازل�ة نزل�ت، أو لم�صلحة                       
عامة تعود بالنفع على عامة المسلمین، فإذا زالت ھذه الضرورة أو ارتفعت النازلة أو ل�م                

  . حتھ، وال یجوز تقییده بأي وجھ من الوجوه تكن المصلحة عامة، بقي المباح على إبا

   . )١ ()یتحمل الضرر الخاص ألجل دفع الضرر العام (:وأیًضا القاعدة التي تقول 

من��ع اتخ��اذ ح��انوت للط��بخ ب��ین     : ھ��ذه القاع��دة تف��رع علیھ��ا ف��روع كثی��رة منھ��ا        
   . )٣(، وكذا كل ضرر عام)٢(البزارین

ن المباح المنصوص علیھ من لطف ومن جھة أخرى فأصحاب ھذا الرأي یعتبرو  
 بالعباد، وھو في الغالب یخدم الكلیات األساسیة الت�ي ج�اء ال�شرع بحفظھ�ا          – تعالى   –اهللا  

  . )٤(وحمایتھا فال یجوز التحجر علیھ

وتشھد كثیر من القرارات العمریة على مشروعیة تصرف ولي األمر في المب�اح          
  .  منًعا وتقییًدا

 : - تع�الى  –ذوا بمبدأ إباحة ال�زواج م�ن الكتابی�ات لقول�ھ     فإذا كان الجمھور قد أخ      
، ]٥: المائ�دة [} َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َق�ْبِلُكمْ          {

  تع�الى –فإن منع الزواج منھن درًءا للمفسدة یراھا ولي األمر لیس فی�ھ مخالف�ة لحك�م اهللا             
 بل ھو من باب الترجیح بین األحكام المتعارضة مراعاة للم�صلحة العام�ة، وال�ذي ھ�و                 –

  .من صمیم مھام أولیاء األمور

  واخ���تلط الم���سلمون  --فح���ین توس���عت الدول���ة اإلس���المیة عل���ى عھ���د عم���ر      
 م�ن إقب�ال الم�سلمین عل�ى الكتابی�ات          --بالنصارى في كثیر من األمصار، خ�شى عم�ر          

لمسلمات العفیفات، فترجح لدیھ منع كبار الصحابة من ذلك؛ ألنھم أھ�ل  لجمالھن وضیاع ا  
 بمب�دأ تقیی�د المب�اح منًع�ا     --القدوة في األمة، والناس تبٌع لھم في تصرفاتھم، فأخذ عمر           

للضرر الذي سیلحق المؤمنات العفیفات، أو لما قد یترتب علیھ من ت�سرب أس�رار الدول�ة           
 منع���ھ وإن ك���ان  --ض���رار وغیرھ���ا، رأى عم���ر   اإلس���المیة لألع���داء، أم���ام ھ���ذه األ  

                                                           

  . ٨٧ص األشباه والنظائر البن نجیم الدین الحنفي ، :    ینظر (١)
المعجم الوسیط باب الباء .    جمع بزَّار، والبزَّار بائع البزور، والبزرة كل ما یبرز في األرض(٢)

في الكتاب الذي : ھ ٣٩٥:  مصر، قال ابن فارس ت –، مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة ١/٥٤
  . ١/٢٤٦) بزر(معجم مقاییس اللغة . البزُر كل حبِّ یبذُر : للخلیل 

   . ٨٧ص األشباه والنظائر، :    ینظر (٣)
   . ٢١١   ینظر تقیید المباح دراسة أصولیة وتطبیقات فقھیة للحسین الموس ص (٤)
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إن��ي أخ��شى أن «:  بقول��ھ – أي األم��ر بمفارقتھ��ا –من��صوًصا عل��ى إباحت��ھ، وعل��ل ذل��ك   
  . )١ (»تدعوا المسلمات، وتنكحوا المومسات

  بتقیید بعض ما أحل�ھ اهللا  --فھذا تصرف احترازي استباقي من الفاروق عمر    
لخوف م�ن تع�اطي الموم�سات وھ�ن غی�ر مح�صنات،             ، عللھ في ھذه الروایة ب�ا      - تعالى   –

وقد توجد للمنع تعلیالت أخرى لھا عالقة بت�وقي فتن�ة الم�سلمات الل�واتي ین�صرف ع�نھن                   
المسلمون إلى غیرھن من الكتابیات، أو باالحتیاط ألسرار الدول�ة م�ن الكف�ار المح�اربین،              

كتابیة م�ن أھ�ل الح�رب،     الزواج من ال– رحمھ اهللا –وألجل ھذه العلة األخیرة كره مالك  
وال ش��ك أن من��ع ال��زواج م��ن الحربی��ات ل��ھ عالق��ة بوج��وب االحتی��اط ألس��رار الدول��ة م��ن  
العدو، وھو أمر تحرص علیھ الدول الیوم وتمنع كبار الدبلوماسیین من ال�زواج م�ن غی�ر            

  . )٢ (بنات الوطن

اإللزام، وھناك من العلماء من یرى جواز تقیید المباح المنصوص علیھ بالمنع أو   
  .  ولكن حسب الضوابط الشرعیة 

 م اا   

، وفي ھ�ذا الن�وع   )البراءة األصلیة أو االستصحاب(المباح الثابت باإلباحة العامة    
یجوز تقیید المباح، ولكن ال بد وأن یكون ھذا التقیی�د محقًق�ا لم�صلحة، ھ�ذه الم�صلحة لھ�ا               

الم��صالح المرس��لة، وس��وف ی��أتي   ش��روط وض��عھا علم��اء األص��ول ال��ذین قبل��وا العم��ل ب    
  . عند الكالم عن ضوابط العمل بالقاعدة – إن شاء اهللا تعالى –تفصیلھا 

وھذا النوع من المباح الذي یجوز تقییده من اإلمام لیس مطلًقا، ب�ل ھ�و فق�ط فیم�ا             
جع���ل لإلم���ام ح���ق الت���صرف فی���ھ ب���سیاستھ واجتھ���اده، كالتنظیم���ات اإلداری���ة المتعلق���ة       

  . تنظیم الجیش، وتنظیم المرافق العامة، وجمع الزكاة وغیرھابالمؤسسات أو ب

أما بقیة األحكام المباحة الخاصة باألفراد ف�ال یج�وز لإلم�ام أن یقی�دھا ب�أي ح�ال،              
وإال یعتبر ھ�ذا ت�دخل ف�ي ش�ئون األف�راد الخاص�ة وف�ي حی�اتھم مم�ا ی�شق عل�ى الم�سلمین                     

ا یلزم بأكل نوع معین من الطعام ویحد من حریاتھم، فال یجوز ألي حاكم أن یصدر قرارً     
  . والمنع من غیره، أو لبس نوع معین من الثیاب وترك غیره 

  

                                                           

كتاب  جماع نكاح حرائر أھل ال–النكاح، باب : ، كتابھ٤٥٨: السنن الكبرى للبیھقي ت :    ینظر (١)
م ٢٠٠٣ -ھ ١٤٢٤ بیروت، طبعة ثالثة - محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة: ، ت ٧/٢٨٠
 .  

   . ٢١٢تقیید المباح ص :    ینظر (٢)



 - ١٤٠١ -

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  فـــي

  حكم تقييد املباح عند األصوليني وضوابطه

  : وفیھ مبحثان 

  ) وفیھ مطالب(في حكم تقیید المباح عند األصولیین : المبحث األول 

  قیید المباح في ضوابط ت: المبحث الثاني 

 



 - ١٤٠٢ -

  

  

  

  

  

  املبحث األول

  يف حكم تقييد املباح عند األصوليني

  : وفیھ أربعة مطالب 

  . التدرج في التعبیر عن قاعدة تقیید المباح : المطلب األول 

  » األصل في األشیاء اإلباحة أم الحظر ؟ « قاعدة : المطلب الثاني 

  . » سد الذرائع « قاعدة : المطلب الثالث 

   عند الشاطبي» الجزئیة والكلیة « نظریة : الرابع المطلب 
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  حكم تقييد املباح عند األصوليني

قاعدة تقیید المباح قاعدة أصولیة قدیمة، تضرب بجذورھا ف�ي أعم�اق الم�صنفات         
األصولیة، وإن لم تك�ن مدون�ة ب�شكلھا الح�الي، لك�ن األص�ولیین الق�دامى ق�د عبَّ�روا عنھ�ا                       

ف��ي الح��وم ح��ول ھ��ذه القاع��دة وتناولھ��ا وإن ل��م یك��ن ب��شكل   ب��صیغ مختلف��ة، ب��ل وت��درجوا 
  . صریح

إذا ك�ان المب�اح المطل�ق ق�د ُع�رف مبك�ًرا عن�د            : ( یقول ال�دكتور الح�سین الم�وس        
األصولیین، فإن مصطلح تقیید المباح لم یظھر إال مؤخًرا، لكن التعبی�ر عن�ھ وج�د ض�من                   

  . )١ ()المصنفات األصولیة والفقھیة بأشكال أخرى

  ب اولاط

  ادرج  ار ن دة د اح

 ف��ي – رحم��ھ اهللا –وك��ان أول م��ن أش��ار إل��ى قاع��دة تقیی��د المب��اح ھ��و ال��شافعي       
، حیث أشار إلیھا تلویًحا ال تصریًحا عندما عرض لم�سألة ال�نص ال�ذي یك�ون             »الرسالة«

احة إلى التحریم أو أصلًیا، والنھي الذي یكون لعارض یدخل على المباح فیصرفھ عن اإلب
ما الوجھ المب�اح ال�ذي ُنھ�ي الم�رء فی�ھ            : فإن قال قائل    «: الكراھة، وطرح سؤاًال قال فیھ      

  . )٢(» عن شيء وھو یخالف النص الذي ذكرت َقْبَلھ ؟ 

 لھ�ذا ال�سؤال یك�ون ق�د مھ�د لقاع�دة تقیی�د المب�اح                 – رحمھ اهللا    –وبطرح الشافعي     
ك بتوسع كبیر، وإن لم یتناولوھا بلفظھا، بل عبَّروا عنھا التي سیتناولھا األصولیون بعد ذل

  . بصیغ أخرى سوف أذكرھا فیما بعد

 ع��ن ال��سؤال ال��ذي أورده، وذك��ر ع��دًدا م��ن   – رحم��ھ اهللا –وق��د أج��اب ال��شافعي    
األمثلة الدالة على تقیید المباح جاءت في الُسنة النبوی�ة المطھ�رة، أذك�ر منھ�ا مث�اًال واح�ًدا          

  . في السفر )٣(وھو التعریس 

فالتعریس في حدج ذاتھ مباح إباحة أصلیة، ما لم یعرض لھ عارض یصرفھ م�ن        
  . حكمھ إلى حكم آخر 

                                                           

   . ٣١الحسین الموس، ص / تقیید المباح دراسة أصولیة وتطبیقات فقھیة للدكتور :    ینظر (١)
 مصر، –أحمد شاكر، مكتبة الحلبي / ، تحقیق٣٤٩، ص ھ٢٠٤: الرسالة للشافعي ت :    ینظر (٢)

  . م١٩٤٠ -ھ ١٣٥٨طبعة أولى 
، ھ٧١١: لسان العرب البن منظور ت . ھو نزول القوم في السفر من آخر اللیل:    التعریس لغة (٣)

  . ٦/١٣٦فصل العین المھملة 
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  ق�ال  -- أن النبي -- عن أبي ھریرة   – رحمھ اهللا    –یؤید ذلك ما رواه مسلم        
  . )١(»، َمْأَوى اْلَھَوامِّ ِباللَّْیِلِإَذا َعرَّْسُتْم ِباللَّْیِل، َفاْجَتِنُبوا الطَِّریَق، َفِإنََّھا طرق الدواب« : 

نفھم من ھذا الحدیث أن االستراحة لیًال للمسافر في الطریق العام وإن كان مباًحا           
إال أن��ھ ق��د نھ��ى عن��ھ لم��ا یق��ع عل��ى الم��سافر م��ن ال��ضرر، حی��ث إن ال��دواب والحیوان��ات     

ال ذل�ك المب�اح   المفترسة تستعمل ھذا الطریق، وبھذا یعرض المسافر نفسھ للخطر باستعم         
  .  مراعاة للمصلحة- -على إطالقھ، فھذا تقیید للمباح من النبي 

 بشكل غیر – رحمھ اهللا –وتوالت بعد ذلك األمثلة على تقیید المباح عند الشافعي   
  . صریح

وم��ن ال��صور الت��ي ت��م فیھ��ا الت��درج عن��د األص��ولیین للوص��ول إل��ى قاع��دة تقیی��د        
 بأن المب�اح واج�ب أو من�دوب؛ ألن    – رحمھ اهللا –لي الكعبي  المباح، إْدعَّاء النظام المعتز   
  .)٢(بھ یقع االنكفاف عن المحرم

 –وقد حارت عقول األصولیین الق�دامى ح�ول ھ�ذا اإلدع�اء المنق�ول ع�ن الكعب�ي               
 – الذي نفى فیھ أن یكون المباح من األحكام الشرعیة، إلى أن جاء الشاطبي      –رحمھ اهللا   
وس�ع ف�ي الك�الم ع�ن المب�اح، وب�یَّن أن المب�اح یتغی�ر حكم�ھ بتغی�ر            ونراه قد ت–رحمھ اهللا   

  . المآالت التي یؤول إلیھا

وقد یسلم أن المباح یصیر غیر مباح بالمقاص�د          : ( - رحمھ اهللا    –یقول الشاطبي     
   .)٣ ()واألمور الخارجیة 

لمب�اح   ال�ذي نق�ل عن�ھ أن ا        – رحم�ھ اهللا     –وُیعدُّ ھذا تف�سیًرا جلًی�ا لنظری�ة الكعب�ي             
واجب أو مندوب، أي یتغیر حكمھ باعتبار المقاصد والمآالت، فیصیر إما مطل�وب الفع�ل              

  . وإما مطلوب الترك 

إن حك��م المب��اح یتغی��ر بمراع��اة غی��ره فی��صیر  : (- رحم��ھ اهللا –یق��ول الزرك��شي   
واجًبا إذا كان في تركھ الھالك، ویصیر محرًما إذا كان في فعلھ فوات فریضة أو حصول 

ة كالبیع وقت النداء، ویصیر مكروًھا إذا اقترنت بھ نی�ة مك�روه، وی�صیر من�دوًبا إذا            مفسد
  . )٤ ()قصد بھ العون على الطاعة

                                                           

 في السیر  مراعاة مصلحة الدواب–صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب اإلمارة، باب :    ینظر (١)
  . ه١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طبعة ثانیة ٣٨٩٧ رقم ٦/٢٥١٣

  . ٣٦تقیید المباح للحسین الموس ص :    ینظر (٢)
  . ١/٢٠٣، ھ٧٩٠: الموافقات للشاطبي ت :    ینظر (٣)
 القاھرة، طبعة أولى –، دار الكتبي ١/٣٦٥، ھ٧٩٤: البحر المحیط للزركشي ت :    ینظر (٤)

  . م ١٩٩٤ -ھ ١٤١٤



 - ١٤٠٥ -

من خالل ما ذكر یتبین أن المباح الطِّلق حكم من أحكام التكلیف بإجماع األصولیین،                    
  . ید المباح إال أن ھذا المباح قد یتغیر حكمھ لیأخذ حكًما آخر، وھذا ھو عین تقی

ب اطا  

  ا أم اظر ؟ ال  اء دة

ومن الصور أیًضا التي تم فیھا تن�اول قاع�دة تقیی�د المب�اح عن�د األص�ولیین ولك�ن                     
  : األصل في األشیاء اإلباحة:  بصیغة مختلفة، مسألة 

وال ب�ین  مسألة األصل في األشیاء ھل ھو اإلباح�ة أم الحظ�ر؟ عل�ى اخ�تالف األق�              
العلماء فیھا، كانت بمثابة صورة من ال�صور الت�ي عبَّ�ر بھ�ا األص�ولیین ع�ن قاع�دة تقیی�د                

  .المباح وإن لم یكن بشكل صریح 

  : تحریر النزاع في المسألة 

  :اختلف العلماء في األصل في األشیاء بعد ورود الشرع على ثالثة مذاھب   

معتزل�ة واألش�اعرة، أن األص�ل ف�ي      وھ�و لجمھ�ور األص�ولیین وبع�ض ال         :المذھب األول   
  . األشیاء الحظر ما لم یرد دلیل على اإلباحة 

 وھو لجمھور الفقھاء وبعض األصولیین أن األصل في األشیاء اإلباحة،         :المذھب الثاني   
  . فكل ما لم یرد فیھ حكم شرعي فھو مباح

  . )١( التوقف في المسألة :المذھب الثالث 

 دا   

  :ذھب األول القائلون بأن األصل في األشیاء الحظر بأدلة كثیرة منھا استدل أصحاب الم

                                                           

 –، مصطفى البابي الحلبي ٢/١٧٢، ھ٩٧٢: تیسیر التحریر ألمیر بادشاه ت :    تنظر المسألة في (١)
، التبصرة في أصول الفقھ ٤/١٢٥٠ھ ٤٥٨: م، العدة ألبي یعلى ت ١٩٣٢ -ھ ١٣٥١مصر 

 دمشق، طبعة أولى –محمد حسن ھیتو، دار الفكر :  ت ٥٣٢ص ھ ٤٧٦: للشیرازي ت 
 بیروت، طبعة أولى – دار الكتب العلمیة ٢/٤٨٦، ھ٦٠٦: ، المحصول للرازي ت ھ١٤٠٣
، البحر المحیط ٣/١٧٧ھ ٧٥٦: م، اإلبھاج في شرح المنھاج البن السبكي ت ١٩٩٩ - ھ ١٤٢٠

، المكتبة األزھریة للتراث ٤/١٤٥، أصول الفقھ ألبي النور زھیر ١/٢١١، ھ٧٩٤: للزركشي ت 
  . م ٢٠٠٤ -ھ ١٤٢٥ مصر طبعة –



 - ١٤٠٦ -

  . )١(»َدْع ما َیریُبَك إَلى ما ال َیریُبَك؟ « : --  قولھ - ١

  : وجھ الداللة من الحدیث 

أن األش��یاء الت��ي ل��م یق��م دلی��ل عل��ى إباحتھ��ا یك��ون الت��صرف فیھ��ا موجًب��ا لل��شبھة     
ب�ة، فیك�ون الت�صرف ف�ي ھ�ذه األش�یاء محرًم�ا، وھ�و                 نھ�ى ع�ن الری     --والریبة، والنبي   

  .)٢(المطلوب 

الَح��َالُل َب��یٌِّن، َوالَح��َراُم َب��یٌِّن، َوَبْیَنُھَم��ا ُم��َشبََّھاٌت َال َیْعَلُمَھ��ا َكِثی��ٌر ِم��َن     «  : --  قول��ھ - ٢
  .   )٣(»النَّاِس

  : وجھ الداللة 

 بیِّن، وما س�وى ذل�ك       الحدیث یقسم األشیاء إلى مباح بیِّن منصوص علیھ، وحرام          
   . )٤(فھو من الُمشبَّھات التي ینبغي اجتنابھا، ألنھا دائرة بین الحل والحرمة 

بأن األص�ل ف�ي األش�یاء اإلباح�ة بأدل�ة      : واستدل أصحاب المذھب الثاني القائلون       
  : منھا 

  ] . ٢٩: البقرة  [}ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا {  :- تعالى –  قولھ - ١

َوَما َلُكْم َألَّا َتْأُكُلوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ َوَقْد َف�صََّل َلُك�ْم َم�ا َح�رََّم         {  :- تعالى   –  قولھ    - ٢
  ] . ١١٩: األنعام [ }  َعَلْیُكْم ِإلَّا َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ

                                                           

كراھیة مبایعة من أكثر : ، باب ھ٤٥٨:    مروي عن الحسن بن علي في السنن الكبرى للبیھقي ت (١)
، الحث ھ٣٠٣: ، السنن الكبرى للنسائي ت ١٠٨١٩، رقم ٥/٥٤٦مالھ من الربا أو ثمن المُحرَّم 

 –حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة : ، ت ٥٢٠١، رقم ٥/١١٧على ترك الشبھات 
، ٢/١٥، ھ٤٠٥: م، المستدرك على الصحیحین للحاكم ت ٢٠٠١ -ھ ١٤٢١وت، طبعة أولى بیر

 بیروت، –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : حدیث صحیح، ت : ، وقال ٢١٦٩رقم 
شعیب : ، ت ١٧٢٧، رقم ٣/٢٥٢، ھ٢٤١: م، ومسند أحمد ت ١٩٩٠ - ھ ١٤١١طبعة أولى 

  .  م ٢٠٠١ -ھ ١٤٢١ بیروت، طبعة أولى –لرسالة  عادل مرشد، مؤسسة ا–األرنؤوط 
  . ٤/١٤٦أصول الفقھ ألبو النور زھیر :    ینظر (٢)
فضل من : اإلیمان، باب: ، كتاب ھ٢٥٦:    مروي عن النعمان بن بشیر في صحیح البخاري ت (٣)

طلب الحالل : ، باب ھ٤٥٨: ، السنن الكبرى للبیھقي ت ٥٢ رقم ١/٢٠استبرأ لدینھ وعرضھ 
  .  ١٠٤٠٠، رقم ٥/٤٣٣واجتناب الشبھات 

: ، كتاب اإلیمان، باب ھ٨٥٢: فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر ت :    ینظر (٤)
  .٣٩، تقیید المباح ص ١/١٢٧فضل من استبرأ لدینھ وعرضھ 



 - ١٤٠٧ -

  : وجھ الداللة 

تفی��د » لك��م«ي ك��ل ش��يء، وال��الم ف��ي قول��ھ   عام��ة ف�� » م��ا «:م��ن اآلی��ة األول��ى    
االختصاص على جھة االنتفاع، فتكون اآلیة دالة على أن االنتفاع بجمیع األشیاء الت�ي ل�م    

  .)١(یقم دلیل على المنع منھا بخصوصھا مأذون فیھ أي مباح، وھذا ما ندعیھ

 ل��م ی��رد  األص��ل ف��ي األش��یاء واألطعم��ة اإلباح��ة بح��سب الجمھ��ور، وإذا:وم��ن الثانی��ة    
  . )٢(الشرع بتحریم شيء منھا، فإنھ باٍق على اإلباحة

األص�ل ف�ي المن�افع اإلباح�ة     : وھناك من فصَّل من األصولیین ف�ي الم�سألة وق�ال              
 ومن وافقھ من األصولیین  – رحمھ اهللا    –وفي المضار الحرمة، وھو المختار للبیضاوي       

كي ف�ي اإلبھ�اج، وإلی�ھ ذھ�ب أكث�ر           الفخر الرازي، وأبو بكر بن العربي، وابن ال�سب        : مثل  
  . )٣(المعتزلة

وأص��حاب م��ذھب التف��صیل أج��ابوا عل��ى أص��حاب الم��ذھب الث��اني الق��ائلین ب��أن         
األصل في األشیاء اإلباحة، بأن ھذه اإلباحة لیست على إطالقھا وإنما ھي مقی�دة بالمن�افع          

 رضي –الصامت  عن عبادة بن – رحمھ اهللا –ال بالمضار، یؤید ذلك ما رواه ابن ماجھ 
  . )٤(»  أن ال ضرر وال ضرار --قضى رسول اهللا « :  قال –اهللا عنھ 

بعد سرد ھذه المسألة وبی�ان الم�ذاھب واألدل�ة فیھ�ا یت�ضح أن المب�اح من�ھ م�ا ھ�و                     
مباح بإطالق، ومنھ م�ا ھ�و مب�اح مقی�د بح�سب الظ�روف واألح�وال واألوق�ات، وم�ن ھن�ا                       

وأف��ادت اإلباح��ة عل��ى إطالقھ��ا، أنھ��ا مقی��دة    یت��ضح أن الن��صوص ال��شرعیة الت��ي وردت   
:  عن تل�ك الن�صوص   – رحمھ اهللا –بحسب المصالح والمفاسد، وفي ذلك یقول الشاطبي       

لیست على مقتضى ظاھرھا بإطالق، بل بقیود تقیدت بھا، ح�سبما دل�ت علی�ھ ال�شریعة              « 
  . )٥(»في وضع المصالح ودفع المفاسد

                                                           

النور ، أصول الفقھ ألبو ٣/١٧٧، ھ٧٥٦: اإلبھاج في شرح المنھاج البن السبكي ت :    ینظر (١)
   . ٤/١٤٦زھیر 

  . ٣٩تقیید المباح للدكتور الحسین الموس ص :    ینظر (٢)
، ٣٦، تقیید المباح ص ٣/١٧٧ ، اإلبھاج ٢/٤٦٩، ھ٦٠٦: المحصول للرازي ت :    ینظر (٣)

 سعید فودة، دار –حسین علي البدري : ، ت١٣٤، ص ھ٥٤٣: المحصول البن العربي ت 
  . م ١٩٩٩ -ھ ١٤٢٠ عمان، طبعة أولى –البیارق 

، ٢٣٤٠ رقم ٢/٧٨٤من بنى في حقھ ما یضر بجاره : ، باب ھ٢٧٣: سنن ابن ماجھ ت :    ینظر (٤)
 مصر،  المستدرك – فیصل عیسى الحلبي –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة : ت

: اكم ، وقال الح٢٣٤٥ رقم ٢/٦٦، عن أبي سعید الخدري ھ٤٠٥: على الصحیحین للحاكم ت 
ال : ، باب ھ٤٥٨: صحیح على اإلسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه، والسنن الكبرى للبیھقي ت 

  . ١١٣٨٤ رقم ٦/١١٤ضرر وال ضرار 
   . ٢/٧٧، ھ٩٧٠: الموافقات للشاطبي ت :    ینظر (٥)



 - ١٤٠٨ -

 وت�صرفھ إل��ى غی�ره بح�سب الم��صالح    ف�القیود والمخص�صات ت�دخل عل��ى المب�اح      
  . ، وھذا ھو عین تقیید المباح )١(والمفاسد

  اطب اث

  )د اذرا ) دة 

ولك�ن ب�صیغة    » تقیی�د المب�اح   «: ومن الصور التي تن�اول فیھ�ا األص�ولیون قاع�دة            
  . » سد الذرائع« : مختلفة مسألة 

شيء، وھ�ي كلم�ة ت�دل عل�ى الرغب�ة        الوسیلة الت�ي یتوص�ل بھ�ا إل�ى ال�            :الذریعة في اللغة  
والطلب، وتطلق عل�ى ال�سبب الموص�ل إل�ى غی�ره س�واء ك�ان ح�سًیا أو معنوًی�ا، خی�ًرا أو                        

   . )٢(شًرا

ھي المسألة التي ظاھرھا اإلباحة، ویتوصل بھا إل�ى فع�ل المحظ�ور أو        : وفي االصطالح 
  .)٣(المحرم

 الج��ائز خ��شیة الوق��وع ف��ي    المن��ع م��ن  : - رحم��ھ اهللا –وعرفھ��ا اب��ن ق��یم الجوزی��ة         
  . )٤(المحرم

  . والجائز عند األصولیین یعني المباح  

الذرائع ھ�ي المباح�ات الت�ي یتوص�ل بھ�ا إل�ى          «  : - رحمھ اهللا    –قال ابن العربي      
   . )٥(»المحرمات

ھ�ي ش�كل م�ن أش�كال تقیی�د          » س�د ال�ذرائع   «یتضح م�ن ھ�ذه التعریف�ات أن قاع�دة             
  . ، ولكن بصیغة مختلفةالمباح عند األصولیین القدامى

                                                           

   . ٤١تقیید المباح للحسین الموس ص :    ینظر (١)
: ، تاج العروس للزبیدي ت ٨/٩٦، فصل الذال ھ٧١١: لسان العرب البن منظور ت :    ینظر (٢)

   . ٢١/١٢)ذ ر ع ( ، ھ١٢٠٥
، ھ١٢٥٠: ، إرشاد الفحول للشوكاني ت ٨/٧٩، ھ٧٩٤: البحر المحیط للزركشي ت :    ینظر (٣)

٢/٢٧٩.  
محمد عبد : ، ت٥/٥، ھ٧٥١: إعالم الموقعین عن رب العالمین البن قیم الجوزیة ت :    ینظر (٤)

  .م ١٩٩١ -ھ ١٤١١ بیروت، طبعة أولى –ر الكتب العلمیة السالم، دا
 بیروت، طبعة ثالثة –، دار الكتب العلمیة ٢/٢٧٧، ھ٥٤٣: أحكام القرآن البن العربي ت :    ینظر (٥)

  .  م ٢٠٠٣ -ھ ١٤٢٤



 - ١٤٠٩ -

وتأخذ الذریعة حكم المقصود، فإن كان المقصود الذي أفضت إلیھ الذریعة حراًما          
كان��ت الذریع��ة حراًم��ا، وإن ك��ان المق��صود ال��ذي أف��ضت إلی��ھ الذریع��ة فرًض��ا أو من��دوًبا     

  . فالذریعة مثلھ 

حھ�ا،  أعلم أن الذریع�ة كم�ا یج�ب س�دھا یج�ب فت        « :- رحمھ اهللا    –یقول القرافي     
  . )١(»وتكره وتندب وتباح

 من أوائل من تنبھوا إل�ى أن ال�ذرائع كم�ا          – رحمھ اهللا    –وبذلك یتبین أن القرافي       
ُتسد، ینبغي أن تفتح عندما تكون وسیلة لمصلحة، فالذریعة دائًما تأخذ حكم المق�صد ال�ذي                

  . تؤدي إلیھ 

 ف��ي اعتب��ار  –  رحم��ھ اهللا– القراف��ي – رحم��ھ اهللا –وواف��ق اب��ن ق��یم الجوزی��ة      
وس�یلة المق�صود تابع�ة للمق�صود، وكالھم�ا مق�صود،            «: الوسائل تابعة للمقاصد حیث قال    

  . )٢(» لكنھ مقصود قصد الغایات، وھي مقصودة قصد الوسائل

للوسائل أحكام المقاص�د، فالوس�یلة   «  : - رحمھ اهللا –ویقول العز بن عبد السالم     
لة إل�ى أرذل المقاص�د ھ�ي أرذل الوس�ائل، ث�م             إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، والوسی     
  . )٣(»تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد 

 رحم�ھ  –وفي ھذا إشارة إلى تدرج الوسائل أیًضا في الحكم، یؤیده ق�ول القراف�ي                 
الوسیلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاص�د أق�بح الوس�ائل،    «  : -اهللا  

  .)٤(»متوسطةوإلى ما ھو متوسط 

  :تحریر محل النزاع 

سد الذرائع أصل من أصول التشریع، وإن كان التناول األصولي النظري للمب�اح      
ال یظھر فیھ أثر إعمال القاعدة في تقیید المباح، فإن ُجلَّ األصولیین أعملوھا عند التفریع              

ألخ�ذ بھ�ا مث�ل    الفقھي، ولكنھم اختلفوا في مق�دار األخ�ذ بھ�ا، فم�نھم م�ن أكث�ر وت�شدد ف�ي ا                    
 حت�ى أص�بحت القاع�دة ت�ذكر ب�ھ وی�ذكر بھ�ا، وتبع�ھ ف�ي          – رحمھ اهللا  –اإلمام مالك               

، واعتبارھا أصًال مستقًال عندھما، ولكن الحنفی�ة  - رحمھ اهللا –ذلك اإلمام أحمد بن حنبل  
خذ بھ�ا  والشافعیة لم یجعلوھا أصًال مستقًال بذاتھ، فقد كانوا دون المالكیة، والحنابلة في األ 

 .  

                                                           

  . ، عالم الكتب ٢/٤٢، ھ٦٨٤: الفروق للقرافي ت :    ینظر (١)
  . ٤/٥٥٣، ھ٧٥١:  الجوزیة ت إعالم الموقعین البن قیم:    ینظر (٢)
، مكتبة الكلیات ١/٥٤، ھ٦٦٠: قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم ت:    ینظر (٣)

  . م١٩٩١ -ھ ١٤١٤ القاھرة –األزھریة 
  . ٢/٣٣، ھ٦٨٤: الفروق للقرافي ت :  ینظر (٤)



 - ١٤١٠ -

إًذا قاعدة سد الذرائع اختل�ف فیھ�ا م�ن جھ�ة التأص�یل فق�ط، أم�ا م�ن جھ�ة التفری�ع                          
فجمیع المذاھب عملت بھا في أكثر الفروع، ولكن الخالف بینھم في مقدار األخذ بھا، بین 

  . متوسع في إعمالھا، وبین متشدد ومضیِّق في العمل بھا

ائع ذھب إلیھ مالك وأص�حابھ، وخالف�ُھ        سد الذر «  : - رحمھ اهللا    –یقول القرطبي     
  . )١ (»أكثر الناس تأصیًال، وعملوا علیھ في أكثر فروعھم تفصیًال

 دا   

األدلة عل�ى اعتب�ار قاع�دة س�د ال�ذرائع م�ن الكت�اب وال�ُسنة أكث�ر م�ن أن تح�صى،                   
  . وأكبر من أن تنكر أو یجحد بھا 

  : من الكتاب 

} ا الَّ�ِذیَن َی�ْدُعوَن ِم�ْن ُدوِن اللَّ�ِھ َفَی�ُسبُّوا اللَّ�َھ َع�ْدًوا ِبَغْی�ِر ِعْل�ٍم             َوَلا َت�ُسبُّو  {:   قولھ تعالى     - ١
  ]. ١٠٨: األنعام[

  : وجھ الداللة 

 نھى ع�ن س�ب آلھ�ة الك�افر وإن ك�ان ھ�ذا ال�شيء ج�ائز؛ ألن                    – سبحانھ   –أن اهللا     
 ذریع��ة ألن آلھ�ة الكف�ار ال حرم�ة وال كرام�ة لھ��ا، ولك�ن ُنھ�ي ع�ن س��ببھا ل�ئال یك�ون ذل�ك          

  . -  –یتجرأ الكافر ویسب المولى

وھ�ذا كالتنبی�ھ ب�ل كالت�صریح عل�ى المن�ع م�ن        «:- رحم�ھ اهللا   –      یقول ابن قیم الجوزی�ة    
  .)٢ (»الجائز لئال یكون سبًبا في فعل ما ال یجوز

  ]. ١٠٤: البقرة[} ْرَنا َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظ{:   قولھ تعالى - ٢

  : وجھ الداللة 

 ل�ئال یك�ون   – م�ع ق�صدھم بھ�ا الخی�ر     - أن یقول�وا ھ�ذه الكلم�ة   – س�بحانھ  –نھ�اھم    
 --قولھم ذریعة إلى التشبھ بالیھود في أقوالھم وخطابھم؛ فإنھم كانوا یخاطبون بھا النبي 

  . )٣(ویقصدون بھا السبُّ

                                                           

  . ٢/٢٨٠، ھ١٢٥٠: إرشاد الفحول للشوكاني ت :    ینظر (١)
  . ٥/٥، ھ٧٥١: إعالم الموقعین البن قیم الجوزیة ت : ینظر    (٢)
  . ٥/٦، ھ٧٥١: إعالم الموقعین البن قیم الجوزیة ت :    ینظر (٣)



 - ١٤١١ -

  : من الُسنة 

َیا َرُسوَل اِهللا، َوَھْل َی�ْشِتُم      : َقاُلوا» ِمَن اْلَكَباِئِر َشْتُم الرَُّجِل َواِلَدْیھِ    «  : --  قول النبي     - ١
  . ) ١(»َنَعْم َیُسبُّ َأَبا الرَُّجِل َفَیُسبُّ َأَباُه، َوَیُسبُّ ُأمَُّھ َفَیُسبُّ ُأمَُّھ«: الرَُّجُل َواِلَدْیِھ؟ َقاَل

  : وجھ الداللة 

ا العًن�ا ألبوی�ھ بت�سببھ إل�ى ذل�ك وتوس�لھ إلی�ھ وإن ل�م                   الرجل س�ابً   --جعل النبي     
  .)٢(یقصده 

   . )٣(»َدْع َما َیِریُبَك ِإَلى َما َلا َیِریُبَك«  : --  قولھ - ٢

   . )٤(»َلَعَن اللَُّھ الَیُھوَد، ُحرَِّمْت َعَلْیِھُم الشُُّحوُم َفَجمَُّلوَھا، َفَباُعوَھا«  : --وقولھ 

  .بار التي تدل على حجیة سد الذرائع واألخذ بھاوغیر ذلك كثیر من األخ

یظھ��ر مم��ا س��بق بیان��ھ أن قاع��دة س��د ال��ذرائع أص��ل م��ن األص��ول ال��شرعیة، وأن  
األصولیین على اختالف مذاھبھم قد أعملوا ھذه القاع�دة ف�ي ف�روعھم الفقھی�ة، وف�ي تقیی�د           

ث�ر، ومت�شدد ف�ي      المباح بھا، ولكن اختلفت درجة األخ�ذ بھ�ا وتفاوت�ت فیم�ا بی�نھم، ب�ین مك                 
  .األخذ بھا وبین ُمِقْل

إال أنھم جمیًعا قد أخذوا بھا، ویشھد على ذلك تفریعاتھم الفقھیة على ھ�ذه القاع�دة          
  .التي تمأل كتبھم، والتي تم تقیید المباح بھا

فقاعدة سد الذرائع إًذا صورة من صور تقیید المباح، عند قدامى األصولیین بدلیل   
وھذا كالتنبیھ بل كالتصریح على المنع من الجائز « : - رحمھ اهللا –قول ابن قیم الجوزیة 

  .)٥(»لئال یكون سبًبا في فعل ما ال یجوز

                                                           

، كتاب ھ٢٦١:  في صحیح مسلم ت – رضي اهللا عنھ –   مروي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص (١)
 شھادة –، باب ھ٤٥٨: لكبرى ت ، سنن البیھقي ا١٤٦ رقم ١/٩٢ بیان الكبائر –اإلیمان، باب 
  . ٢١٠٨٦، رقم ١٠/٣٩٧أھل العصبیة 

  .  ٨/٨٩، ھ٧٩٤:   البحر المحیط للزركشي ت (٢)
شعیب األرنؤوط وآخرون، :  ت ٣/٢٤٩، ھ٢٤١:    مروي عن الحسن بن علي في مسند أحمد ت (٣)

 ٢١٦٩ ، رقم٢/١٥م، وفي المستدرك ٢٠٠١ -ھ ١٤٢١ بیروت، طبعة أولى –مؤسسة الرسالة 
 –، باب ھ٤٥٨: ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه، والسنن الكبرى للبیھقي ت : قال الحاكم 

  . ٥/٥٤٦كراھیة مبایعة من أكثر مالھ من الربا أو ثمن المحرم 
 ما –أحادیث األنبیاء، باب : ، كتاب ھ٢٥٦:    مروي عن عمر بن الخطاب في صحیح البخاري ت (٤)

 –المساقاة، باب : ، كتاب ھ٢٦١: ، صحیح مسلم ت٣٤٦٠، رقم ٤/١٧٠ذكر عن بني إسرائیل 
  .١٥٨٢، رقم ٣/١٥٨٢تحریم بیع الخمر 

  . ٥/٥، ھ٧٥١: إعالم الموقعین البن قیم الجوزیة ت :    ینظر (٥)



 - ١٤١٢ -

وھك�ذا ف�سد ال�ذرائع م�ن     « : وھذا ھ�و ع�ین تقیی�د المب�اح، یق�ول الح�سین الم�وس               
  . )١(»أشكال تقیید المباح في اصطالح القدامى

راب اطا  

 ظر)وا زد) اطا   

الجزئی�ة  « ومن الصور التي عبر بھا قدامى األصولیین عن تقیید المباح، نظریة    
   .- رحمھ اهللا –عند اإلمام الشاطبي » والكلیة

إن دائرة المباح من أوسع دوائر الحكم التكلیفي في الشریعة اإلسالمیة، وق�د تنب�ھ                 
 للحك�م التكلیف�ي وب�ین أق�سامھ،     ، وب�دا ذل�ك جلًی�ا عن�د تناول�ھ         - رحم�ھ اهللا     –لذلك ال�شاطبي    

حیث صدَّر األق�سام بالمب�اح وب�سط الك�الم فی�ھ وتوس�ع إل�ى درج�ة أن خ�صص ل�ھ ن�صف               
 ف��ي – رحم��ھ اهللا –المباح��ث الت��ي تن��اول فیھ��ا أق��سام الحك��م التكلیف��ي، وأش��ار ال��شاطبي      

 ، وھذا معن�اه أن المب�اح ال  »الكلیة والجزئیة «إلى أن المباح یخضع لنظریة      » الموافقات«
  . یكون مباًحا بالكل، أي على اإلطالق، وإنما ھو مباح بالجزء خاصة 

 یختلف حسب الكلیة والجزئی�ة، فالفع�ل      – رحمھ اهللا    –فحكم المباح عند الشاطبي       
في حق شخص معین، وفي وقت معین وبقدر معین قد یبقى على أصل اإلباحة، لكن عند         

تبار مجموع األمة، فإن الحكم یتغی�ر م�ن   النظر إلیھ خالل مدة متراخیة من الزمن، أو باع  
  . ، وتتجاذبھ األحكام البواقي حسب المآالت التي یؤول إلیھا)٢(اإلباحة إلى غیرھا

إن اإلباح���ة بح���سب الكلی���ة والجزئی���ة « : - رحم���ھ اهللا –یق���ول اإلم���ام ال���شاطبي   
الن�دب أو  تتجاذبھا األحكام البواقي، فالمباح یكون مباًح�ا لج�زٍء مطل�وب بالك�ل عل�ى جھ�ة                

  . )٣(»الوجوب، ومباًحا بالجزء منھًیا عنھ بالكل على جھة الكراھة أو المنع 

إن حك�م المب�اح یتغی�ر       : ( ف�ي ھ�ذا ال�صدد أی�ًضا          – رحمھ اهللا    –ویقول الزركشي     
بمراعاة غیره، فیصیر واجًبا إذا كان في تركھ الھالك، ویصیر محرًم�ا إذا ك�ان ف�ي فعل�ھ                  

، كالبیع وقت النداء، وی�صیر مكروًھ�ا إذا اقترن�ت ب�ھ نی�ة      فوات فریضة أو حصول مفسدة   
   . )٤(»مكروه، ویصیر مندوًبا إذا قصد بھ العون على الطاعة

وبذلك یتضح أن المباح یقید ویتغیر حكمھ باعتبار المآالت والمقاصد الت�ي ی�ؤول              
  . إلیھا، وھذا یعني أن اإلباحة المطلقة ال تتصور في الفعل

                                                           

   . ٤٢تقیید المباح للحسین الموس ص :    ینظر (١)
   . ٤٤تقیید المباح للحسین الموس ص :   ینظر(٢)
  . ١/٢٠٦، ھ٩٧٠: الموافقات للشاطبي ت :   ینظر(٣)
  . ١/٣٦٤، ھ٧٩٤: البحر المحیط للزركشي ت :   ینظر(٤)



 - ١٤١٣ -

والفعل الواحد في الظ�اھر یث�اب اإلن�سان عل�ى           « : - رحمھ اهللا    –یقول ابن تیمیة      
فم�ن ت�رك جمی�ل الثی�اب      .... فعلھ مع النیة الصالحة، ویعاقب على فعلھ م�ع النی�ة الفاس�دة              

بخًال بالمال ل�م یك�ن ل�ھ أج�ر، وم�ن ترك�ھ متعب�ًدا بتح�ریم المباح�ات ك�ان آثًم�ا، وم�ن ل�بس                     
ة عل�ى طاع�ة اهللا ك�ان م�أجوًرا، وم�ن لب�سھ فخ�ًرا         جمیل الثیاب إظھاًرا لنعم�ة اهللا واس�تعان       

  . )١(»وخیالء كان آثًما فإن اهللا ال یحب من كان مختاًال فخوًرا 

فلبس جمیل الثیاب أمر مباح، ولكن لم�ا تغی�رت الم�آالت فی�ھ وتغی�رت المقاص�د،                    
  . تغیر حكم ھذا المباح بحسب ما آل إلیھ في كل مرة

زئیة، والكلیة في حق المباح، حل الصید ب�ًرا         ومن أوضح األمثلة على نظریة الج       
وبحًرا، فھذا من األمور المباحة التي إذا قام بھا رجل في وقت دون وقت فھذا مباح، وإذا 
تركھا بالكلیة فھذا مباح أیًضا في حقھ بالجزء، وكذلك إذا مارسھا بعض األم�ة، ولك�ن إذا             

الرزق وضرر اقتصادي ع�اد  تركھا الجمیع وفي كل األوقات وترتب على ذلك ضیق في       
على جمیع األمة، فإن المباح یتغیر حكمھ آنذاك ویتح�ول إل�ى الوج�وب، ھ�ذا بالن�سبة إل�ى                   

  .الكلیة

كل مب�اح ل�یس   « :  في ختام بحثھ عن المباح     - رحمھ اهللا    –ولذلك یقول الشاطبي      
بمب��اح ب��إطالق وإنم��ا ھ��و مب��اح ب��الجزء خاص��ة، وأم��ا بالك��ل فھ��و إم��ا مطل��وب الفع��ل أو     

   . )٢(»مطلوب الترك

فالنظر إلى المباح كحظ من حظوظ ال�نفس ھ�و المب�اح ب�الجزء، وھ�و ال�ذي س�ماه                      
بع��ض األص��ولیین بالمب��اح الطِّل��ق أو الح��الل الطِّل��ق، أم��ا عن��د مراع��اة األم��ور الخارجی��ة   

   . )٣(»والمصالح والمفاسد فإنھ یقید بھا ویصبح مطلوًبا أو منھًیا عنھ بالكل

                                                           

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : ، ت ٢٢/١٣٨، ھ٧٢٨: مجموع الفتاوى البن تیمیة ت :   ینظر(١)
  . م ١٩٩٥ -ھ ١٤١٦ المملكة العربیة السعودیة - المدینة المنورة–مجمع الملك فھد 

   .١/٢٢٦، ھ٧٩٠: الموافقات للشاطبي ت : ر  ینظ(٢)
  . ٤٩تقیید المباح للحسین الموس ص :   ینظر(٣)



 - ١٤١٤ -

ختاما 
ً

 :  

دة تقیید المباح قاعدة أصولیة قدیمة، تضرب بجذورھا ف�ي أعم�اق الم�صنفات       قاع  

  . األصولیة، وإن اختلفت الصیغ في التعبیر عنھا

ومن خالل العرض الذي قدمتھ في حكم تقیید المب�اح عن�د األص�ولیین تب�یَّن كی�ف                

 مدون�ة  تدرج األصولیون القدامى في تناول ھذه القاعدة بصیغ مختلفة وفي قواعد أصولیة 

وم�روًرا  » الرس�الة « إلیھ�ا ف�ي      – رحم�ھ اهللا     –ومتعددة، بدًءا من إشارات اإلمام الشافعي       

بمن تاله من علم�اء األص�ول، إل�ى أن ص�یغت بلفظھ�ا وض�وابطھا ف�ي ع�صرنا الح�دیث،                 

یؤید ذلك أن األصولیین وإن لم یذكروھا في كتبھم بأصولھا، إال أننا نجدھم قد عملوا بھذه 

  . عوا علیھا فروعھم في ثنایا مصنفاتھم الفقھیة القاعدة وفرَّ

الم�رور ف�ي طری�ق الم�سلمین        : (ومن األمثلة على ذلك القاعدة الفقھیة الم�شھورة           

   . )١() مباح، ولكنھ مقید بشروط السالمة

فقلن��ا باإلباح��ة مقی��ًدا بم��ا ذكرن��ا لیعت��دل النظ��ر م��ن  : (»الھدای��ة«وج��اء أی��ًضا ف��ي 
  .)٢ ()الجانبین

 كثیر من النقوالت في مصنفات الفقھ، والت�ي ت�م فیھ�ا الت�صریح بتقیی�د                 وغیر ذلك   
  . المباح، دون أن یكون منصوًصا على تلك القاعدة

  واهللا تعالى أعلى وأعلم ،،         

         

                                                           

  . م١٩٩٣ -ھ ١٤١٤ بیروت –، دار المعرفة ٢٦/١٨٨، ھ٤٨٣: المبسوط للسرخسي ت :   ینظر(١)
طالل : ، ت ٤/٤٧٩، ھ٥٩٣: الھدایة في شرح بدایة المبتدي ألبي الحسن المرغیناني ت :   ینظر(٢)

  . بیروت–، دار إحیاء التراث العربي یوسف



 - ١٤١٥ -

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثاني

  يف

  ضوابط تقييد املباح



 - ١٤١٦ -

  ضوابط تقييد املباح

   دة أ طوا حد ا   

  :  األول الضابط

  :باح تحقیًقا لمصلحة عامة حقیقیة،والمراد بالمصلحة ھناأن یكون تقیید اإلمام للم

  إما المصلحة المعتبرة شرًعا، وھي التي تحقق حفظ الضروریات الخمس، حفظ الدین،  -
حف��ظ ال��نفس، حف��ظ العق��ل، حف��ظ الن��سل، حف��ظ الم��ال، فحف��ظ ھ��ذه ال��ضروریات ھ��و    

  .حكام في الشریعة اإلسالمیة المقصد األساسي من تشریع األ

ومق��صود ال��شرع م��ن الخل��ق خم��سة، وھ��و أن   ( : - رحم��ھ اهللا –یق��ول الغزال��ي   
یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھ�م ون�سلھم وم�الھم، فك�ل م�ا یت�ضمن حف�ظ ھ�ذه األص�ول                    

   . )١ ()الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه األصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

  .حل اتفاق بین العلماء وھذه المصلحة م  

  وإما المصالح المرسلة، وھي التي لم یشھد لھا الشارع ال باالعتبار وال باإللغاء، وإنما       -
  . أطلقھا وَخوَّل لولي األمر السلطة في األخذ والعمل بھا إذا اقتضى الحال األخذ بھا 

  .   ال المصالح الملغاة شرًعا، فھذه مردودة باتفاق العلماء -

یرى من جوَّز األخ�ذ بالم�صالح المرس�لة م�ن العلم�اء أن�ھ ال توج�د م�صلحة                    ھذا و   
مرسلة إال ولھا أصل كلي تندرج تحتھ، غایة ما في األمر قرب أو بعد ھذه المصلحة عن            
أصلھا الكلي الذي تندرج تحتھ، وھنا ی�أتي دور المجتھ�د ال�ذي یمع�ن الفك�ر ویب�ذل الوس�ع             

   . فیھا لیجد لھا حكًما شرعًیا مناسًبا

أما الواقع في رتبة ال�ضرورات، ف�ال ُبع�د ف�ي أن              : (- رحمھ اهللا    –یقول الغزالي     
   . )٢ ()یؤدي إلیھ اجتھاد مجتھدون وإن لم یشھد لھ أصل معین

  : ومن جوَّز األخذ بالمصالح المرسلة اشترط لھا شروًطا ثالثة   

  .ت   أن تكون ضروریة، أي یحصل بھا حفظ الضرورات الخمس التي ذكر- ١

                                                           

   . ١/١٧٤، ھ٥٠٥: المستصفى للغزالي ت :    ینظر (١)
  . ١/١٧٤،ھ ٥٠٥: المستصفى للغزالي ت :    ینظر (٢)



 - ١٤١٧ -

  أن تكون قطعیة، أي حقیقیة غیر متوھمة، بأن ُیقطع وُیجزم بحصول الم�صلحة ف�ي                - ٢
  . األمر أو ُیظن ظًنا غالًبا 

  أن تكون كلیة، ومعنى كونھ�ا كلی�ة أي عام�ة یع�ود النف�ع بھ�ا عل�ى عام�ة الم�سلمین،                       - ٣
  .ولیس على بعضھم فقط 

 أن��ھ إن كان���ت تل���ك  والثال���ث م���ا اخت��اره الم���صنف م���ن : (» اإلبھ��اج «ج��اء ف���ي    
الم��صلحة ض��روریة قطعی��ة كلی��ة اعتب��رت، وإن ف��ات أح��د ھ��ذه القی��ود الثالث��ة ل��م تعتب��ر،    

م��ا تك��ون م��ن ال��ضروریات الخم��س، أعن��ي ال��دین والعق��ل وال��نفس والم��ال  : وال��ضروریة 
ھ�ي الت�ي تك�ون موجب�ة     : التي ُیجزم بحصول المصلحة فیھا، والكلیة: والنسب، والقطعیة   

   .)١ ()ع المسلمین لفائدة تعم جمی

إًذا ف��ال ب��د وأن تك��ون الم��صلحة الت��ي تقی��د المب��اح م��صلحة حقیقی��ة قطعی��ة غی��ر        
متوھمة، أو غیر مفتعلة، وكلیة عامة تعم فائدتھا جمیع المسلمین، وض�روریة، یت�أتى م�ن         

  .ورائھا حفظ واحًدا من الضروریات الخمسة 

، ما كان من الشیخ عز الدین ومثال المصلحة الحقیقیة الغیر متوھمة وغیر مفتعلة  
عندما أراد والة األم�ر ف�ي زمن�ھ ف�رض ض�رائب زائ�دة ع�ن                 - رحمھ اهللا  –بن عبد السالم    

زكاة المال لمواجھة نفقات الحرب مع التتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حتى یخرج األمراء 
ا ق�ام  الممالیك من أیدیھم وأیدي جنودھم ما معھ�م م�ن أم�وال أخ�ذوھا م�ن بی�ت الم�ال، فلم�           

األمراء بذلك واستھلك بیت المال ولم یعد فیھ ما یكفي لنفقات جھاد التتار، أص�در الفت�وى       
  . )٢(بجواز أخذ مال زائد عن الزكاة من األغنیاء والموسرین

  : الضابط الثاني 

أن ال یصطدم تقیید اإلمام للمباح بالشرع، فال بد وأن یكون ھذا التقیید من              
  . للشرع، فإذا خالفھ ال تجوز طاعة اإلمام في ذلك اإلمام للمباح موافًقا 

إذا كان فعل اإلم�ام مبنًی�ا عل�ى الم�صلحة       : (- رحمھ اهللا  -یقول ابن نجیم الدین الحنفي         
  . )٣ ()فیما یتعلق باألمور العامة لم ینفذ أمره شرًعا إال إذا وافقھ، فإن خالفھ لم ینفذ

                                                           

لتقي ) ھ٧٨٥: منھاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي ت (اإلبھاج في شرح المنھاج :    ینظر (١)
 -ھ ١٤١٦ بیروت، –، دار الكتب العلمیة ٣/١٧٨، الدین السبكي وولده تاج الدین السبكي

  . م ١٩٩٥
 –، دار الكتب ٧/٧٢، ھ٨٧٤: النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة البن تغري ت :    ینظر (٢)

  . مصر 
  . ١٢٤ص األشباه والنظائر، :    ینظر (٣)



 - ١٤١٨ -

 طاعتھ ومضى ما قدره من أمر، أم�ا       فإذا وافقت سیاسة ولي األمر الشرع وجبت        
ع�ن  » ص�حیح م�سلم  «إذا خالف الشرع فال طاعة لھ، وال نفاذ لما أم�ر ب�ھ، لم�ا روي ف�ي                 

  . )١(»َلا َطاَعَة ِفي َمْعِصَیِة اِهللا، ِإنََّما الطَّاَعُة ِفي اْلَمْعُروِف«:  قال -- أن النبي --علي 

ًم��ا لم��ا ق��صد ال��شارع، ف��ال یتن��افى  فتقیی��د المب��اح م��ن اإلم��ام ال ب��د وأن یك��ون مالئ   
  .التقیید مع أصل من أصول الشریعة وال دلیل من دالئلھا

  : الضابط الثالث 

أن یوكل أمر تقیید المباح من ولي األمر إلى أھل الحل والعقد من علماء األم�ة               
   .المجتھدین واألمناء على شریعة اهللا في األرض، وعلى تطبیق أحكامھ كما أراد 

ن یوكل إلى رغبة ولي األمر الفردیة، أو إلى أھل األھ�واء والب�دع وأص�حاب    ال أ   
  . المصالح الشخصیة 

ومتى كان شيء من المباحات، فھو على م�ا ھ�و    ( :- رحمھ اهللا -یقول السبكي     
علیھ من تمكین كل حٍد منھ وعدم منع شيء منھ إال بمستند، ویرجع إلى عقلھ ودینھ، وم�ا   

ن یثق في دینھ، فال یقلد في ذلك من یخشى جھلھ أو تھوره أو ھواه           یفھمھ من الشرع ومم   
أو دسائس تدخل علیھ، أو بدعة تخرج في صورة ال�ُسنة، ُیْل�بَُّس علی�ھ فیھ�ا، كم�ا ھ�و دأب                  

ولیس ما فوض إلى األئمة لیأمروا فیھ بشھوتھم أو ببادئ الرأي، أو بتقلی�د             .... المبتدعین  
حد، وإنما ف�وض إل�یھم لیجتھ�دوا ویفعل�وا م�ا فی�ھ ص�الح          ما ینتھي إلیھم والسماع من كل أ      

الرعی��ة، ب��صالح الفع��ل ال��صالح وإخ��الص الن��اس، وحم��ل الن��اس عل��ى الم��نھج الق��ویم           
   . )٢ ()والصراط المستقیم 

ون��رى علم��اء األص��ول عن��دما یتكلم��ون عل��ى اس��تنباط حك��م ش��رعي بن��اًء عل��ى       
  .لمجتھدینمصلحة مرسلة، نراھم یسندون ھذا األمر إلى اجتھاد ا

أم�ا الواق��ع ف�ي رتب��ة ال�ضرورات ف��ال بع�د ف��ي أن      :(- رحم��ھ اهللا -یق�ول الغزال�ي     
   . )٣ ()یؤدي إلیھ اجتھاد مجتھد، وإن لم یشھد لھ أصل معین

فھ��ذا دلی��ل عل��ى أن تقیی��د المب��اح لم��صلحة عام��ة ال ب��د وأن یوك��ل ألھل��ھ، أھ��ل          
  . االجتھاد والفتوى دون غیرھم 

                                                           

 إجازة خبر الواحد ما جاء في: ه، كتاب أخبار اآلحاد، باب ٢٥٦: صحیح البخاري ت :    ینظر (١)
صحیح :  ، وینظر ٧٢٥٧ رقم ٩/٨٨الصدوق في األذان والصالة والصوم والفرائض واألحكام 

وجوب طاعة األمراء في غیر معصیة وتحریمھا في : اإلمارة، باب : ه، كتاب ٢٦١: مسلم ت 
  . ١٨٤٠ رقم ٣/١٤٦٩المعصیة 

  .  مصر–، دار المعارف ١/١٨٦ه، ٧٥٦: ت ) تقي الدین(فتاوى السبكي :    ینظر (٢)
   . ١/١٧٤ه، ٥٠٥: المستصفى للغزالي ت :    ینظر (٣)



 - ١٤١٩ -

  : الضابط الرابع 

لیس لإلمام أن یمنع جنس المباح على إطالقھ، بل لھ فقط أن یمنع الفرد م�ن               
  . أفراد المباح

ُق�ْل  {:  حیث قال    --وذلك أن جنس اإلباحة ثبت بالدلیل الشرعي وأقره المولى            
ْل آللَّ�ُھ َأِذَن َلُك�ْم َأْم َعَل�ى اللَّ�ِھ     َأَرَأْیُتْم َما َأْنَزَل اللَُّھ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْن�ُھ َحَراًم�ا َوَحَلاًل�ا ُق�            

  ] . ٥٩: یونس[} َتْفَتُروَن

والتقیید بمنع جنس المباح مطلًقا بحیث ُتمنع الناس عامة من ممارستھ تشریع عام   
 وھذا ال یجوز؛ ألنھ لیس من ص�الحیة الب�شر   --یتعارض ویتصادم مع تشریع المولى      

  . ولي أمر كان أو غیره 

 َأنَّ - – ف�ي ص�حیحھ ع�ن أن�س         - رحم�ھ اهللا     -ھ م�ا أخرج�ھ م�سلم          والدلیل علی   
َل��ا :  َع��ْن َعَمِل�ِھ ِف��ي ال��سِّرِّ؟ َفَق�اَل َبْع��ُضُھمْ  -- َس��َأُلوا َأْزَواَج --َنَف�ًرا ِم��ْن َأْص��َحاِب النَِّب�يِّ   

َل�ا َأَن�اُم َعَل�ى ِف�َراٍش، َفَحِم�َد اَهللا      : َلا آُكُل اللَّْحَم، َوَق�اَل َبْع�ُضُھمْ    : َأَتَزوَُّج النَِّساَء، َوَقاَل َبْعُضُھمْ   
َم�ا َب�اُل َأْق�َواٍم َق�اُلوا َك�َذا َوَك�َذا؟ َلِكنِّ�ي ُأَص�لِّي َوَأَن�اُم، َوَأُص�وُم َوُأْفِط�ُر،                   «: َفَق�الَ . َوَأْثَنى َعَلْیھِ 

   . )١ (»َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْیَس ِمنِّي

  .  بذلك في األفراد ال في األجناس فالمنع یكون  

والمنع لفرد من أفراد المباح یكون في حالة معین�ة وظ�رف مع�ین ولوق�ت مع�ین،                  
  . ولیس على اإلطالق والدوام 

كل فرد من أفراد األمر المباح إذا كان ضاًرا حرم  : ( وھناك قاعدة فقھیة مفادھا       
  ) .ذلك الفرد، وظل األمر مباًحا 

 أي  –فاس�تعمال م�اء ھ�ذه اآلب�ار         : قل�ت   : ( » ع ش�رح المھ�ذب    المجم�و «جاء في     
 الم�ذكورة ف�ي طھ�ارة وغیرھ�ا مك�روه أو ح�رام إال ل�ضرورة؛ ألن ھ�ذه          –آبار قوم ثم�ود     

إذا ص�ح الح�دیث فھ�و     : - رحم�ھ اهللا  –ُسنة صحیحة ال معارض لھا، وقد قال ال�شافعي          
 البئر الذي كان�ت ت�رده ناق�ة س�یدنا      أي–مذھبي، فیمنع استعمال آبار الحجر إال بئر الناقة   

  . )٢()  ولم یتعرض الحدیث لنجاسة ھذا الماء ؛ ألن الماء طاھر بأصلھ–صالح 

                                                           

استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ : النكاح، باب : ه، كتاب ٢٦١: صحیح مسلم ت :    ینظر (١)
الترغیب في النكاح : النكاح، باب : ه، كتاب ٢٥٦: ، وصحیح البخاري ت ١٤٠١ رقم ٢/١٠٢٠
  .  ٥٠٦٣ رقم ٧/٢

  .، دار الفكر١/٩٢، ھ٦٧٦المجموع شرح المھذب للنووي ت :    ینظر (٢)



 - ١٤٢٠ -

 َع�ِن اْب�ِن     - رحم�ھ اهللا   -م�ا روي ف�ي ص�حیح البخ�اري        : والدلیل على ھ�ذه القاع�دة       
الِحْج�َر ِف�ي َغ�ْزَوِة َتُب�وَك،     َلمَّ�ا َن�َزَل     « ،   --، َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ       - َرِضَي اللَّ�ُھ َعْنُھَم�ا       -ُعَمَر  

َق��ْد َعَجنَّ��ا ِمْنَھ��ا َواْس��َتَقْیَنا،    : ، َفَق��اُلوا»َأَم��َرُھْم َأْن َال َی��ْشَرُبوا ِم��ْن ِبْئِرَھ��ا، َوَال َی��ْسَتُقوا ِمْنَھ��ا    
  . )١(» َفَأَمَرُھْم َأْن َیْطَرُحوا َذِلَك الَعِجیَن، َوُیَھِریُقوا َذِلَك الَماَء«

  : وجھ الداللة 

وف�ي الح�دیث كراھ�ة االس�تقاء م�ن           : (- رحم�ھ اهللا     –ول اب�ن حج�ر الع�سقالني        یق  
 –بیار ثمود، ویلتحق بھا نظائرھا م�ن اآلب�ار والعی�ون الت�ي كان�ت لم�ن ھل�ك بتع�ذیب اهللا              

  . )٢ () على كفره–تعالى 

وأصحاب الحجر ھم قوم سیدنا صالح، وكان�ت من�ازلھم ب�الحجر وھ�و ب�ین تب�وك                   
  . )٣(والحجاز

 نھى عن الشرب من ماء بئار الحجر؛ ألنھ ضار بعینھ، وأم�ا  - -بي الكریم   فالن  
: البق�رة [} ...... َوُكُل�وا َواْش�َرُبوا   { : --جنس الماء فظل مباًحا بالدلیل الع�ام وھ�و قول�ھ      

١٨٧ .[  

  : الضابط الخامس 

أن یك��ون تقیی��د المب��اح لظ��رف مع��ین ول��زمن مع��ین، ف��إذا زال ھ��ذا الظ��رف    
  . وانقضى الزمن الذي قید فیھ المباح، لم یبق لتقیید المباح أي فائدة 

 فتقیی�د المب�اح   )٤ ()م�ا ج�از لع�ذر بط�ل بزوال�ھ     :( وھناك قاعدة فقھیة أصولیة تقول 
 یرتبط بعلتھ وسببھ فإذا زالت خاصة المنصوص علیھ ال یكون على الدوام والتأیید، وإنما    

  . عادت اإلباحة ألصلھا 

وأما التقیید أو اإللزام الذي ال یستند إلى ظرف ملجئ إلیھ فھو تشریع ولیس ذل�ك           
  . من صالحیة ولي األمر المسلم أو غیره

 لمنع ادخار لح�وم األض�احي، ب�أن ذل�ك ك�ان م�ن أج�ل             --یؤید ذلك تعلیل النبي     
وفدوا على المدینة بسبب المجاعة التي ألمت بھم، فكان ال بد من الدافة، وھم قوم مساكین 

سد تلك الفجوة الغذائیة، وحل تلك الضائقة التي ألم�ت ب�المجتمع الم�سلم حینئ�ذ، ول�ذا ك�ان                    

                                                           

َوِإَلى َثُموَد { :قول اهللا تعالى : أحادیث األنبیاء، باب : ه، كتاب ٢٥٦: صحیح البخاري ت :    ینظر (١)
  .٣٣٧٨ رقم ٤/١٤٨، ]٧٣: األعراف[} َأَخاُھْم َصاِلًحا

  ٦/٣٨٠فتح الباري :    ینظر (٢)
   . ٦/٣٧٩ المرجع السابق :   ینظر (٣)
  .م ٨٦، ص ھ٩٧٠: األشباه والنظائر البن نجیم الدین ت :    ینظر (٤)
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المنع في ھذا العام عن ادخار لحوم األضاحي، فلما زالت تلك العلة التي لما وج�دت وج�د          
 ول�م یع�د ل�ھ أي فائ�دة، وع�اد ادخ�ار لح�وم األض�احي            معھا منع االدخار، زال تقیید المباح     

  . إلى اإلباحة وھو الحكم الذي شرع بھ بدایة

 إنما منع ألجل الداف�ة،      --ویحتمل أن یكون النبي      : (- رحمھ اهللا    –قال الباجي     
وأن علة الحاج�ة أوجب�ت ذل�ك، وأن الحاج�ة ل�و نزل�ت الی�وم لق�وم م�ن أھ�ل الم�سكنة لل�زم                        

  .  )١()الناس مواساتھم

  : الضابط السادس 

أن یك��ون المب��اح ال��ذي لإلم��ام تقیی��ده مم��ا ُجع��ل لإلم��ام ح��ق الت��صرف فی��ھ      
ب��سیاستھ واجتھ��اده، كالتنظیم��ات اإلداری��ة المتعلق��ة بالمؤس��سات والطری��ق الع��ام      

  . وإدارة الجیش وغیر ذلك 

ولیس كل مباح یحق لھ التصرف والتدخل فیھ بتقییده، فلیس م�ا ك�ان م�ن األم�ور               
لخاصة والشخصیة التي تخص أفراد الرعیة، فلیس لھ أن یتدخل فیھ�ا بمن�ع وإل�زام، ف�إن             ا

  . التدخل في مثل ھذه األمور سوف یفسد على الناس حیاتھم، ویشق علیھم 

  . فال یجوز لإلمام أن یحدد ألفراد رعیتھ طعاًما وال شراًبا معیًنا ویمنعھم من غیره 

  : الضابط السابع 

بالمب�اح إل�ى مف�سدة ظ�اھرة محقق�ة، فیك�ون ت�دخل اإلم�ام                أن یفضي العم�ل       
   . )٢(بتقییده للمباح لمنع حصول ھذه المفسدة

   . )٣() درء المفاسد أولى من جلب المصالح: (وھناك قاعدة أصولیة تقول   

فممارسة األمر المباح شرًعا فیھ جلب مصلحة لإلنسان، ولكن إذا كانت ممارس�ة          
ة ظاھرة محققة، فھنا كان ال بد من تقدیم دفع ھذه المفسدة على ھذا المباح تؤدي إلى مفسد

  . جلب المصلحة 

ف�إذا تعارض�ت مف�سدة وم�صلحة ق�دم           : (- رحمھ اهللا  -یقول ابن نجیم الدین الحنفي      
   . )٤ ()دفع المفسدة غالًبا؛ ألن اعتناء الشرع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات

الباع��ة : ذج ال��ذي س��وف أتناول��ھ الحًق��ا، وھ��و    ویتف��رع عل��ى ھ��ذه القاع��دة النم��و     
  . الجائلین

                                                           

 –األضاحي، باب : كتاب ھ ٤٧٤: المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي األندلسي ت :    ینظر (١)
  . ھ ١٣٣٢ القاھرة، طبعة أولى –، مطبعة دار السعادة ٣/٩٤ادخار لحوم األضاحي 

عبد الرحمن العمراني، جامعة / ، بحث للدكتور٥ص تقیید المباح في بعض قوانین األسر، :   ینظر  (٢)
  .  المغرب –القاضي عیاض، مراكش 

   . ٩٠ص األشباه والنظائر، :    ینظر (٣)
  . ٩٠ص األشباه والنظائر، :    ینظر (٤)
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  الفصل الثالث

  التطبيقات على القاعدة

  : وفیھ ثالثة مباحث 

  . إشارة المرور : المبحث األول 

  . الباعة الجائلین : المبحث الثاني 

  . المحمیات الطبیعیة : المبحث الثالث 
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  املبحث األول

  ورإشــــارة املـــــر
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  إشارة املرور

الطریق العام ملك لجمیع الناس، لھم أن یمروا فیھ ویعبروه بمطلق الحریة، وھ�و         
  .مباح للجمیع، ولھم أیًضا حریة التنقل والسیر فیھ بوسائل االنتقال المختلفة 

ولك��ن م��ع التق��دم ال��صناعي الم��ذھل، وظھ��ور ال��سیارات الحدیث��ة ذات ال��سرعات      
ع بالمارة نظًرا الزدیاد الكثافة السكانیة ع�ن ذي قب�ل، ك�ان ال ب�د              العالیة، وازدحام الشوار  

  . من وضع قواعد تنظم عملیة السیر في الطرق العامة سواء للمارة أو لراكبي المركبات

فمن المعلوم لدى جمیع العلماء أن الطریق من المرافق العامة التي یشترك الناس            
ه، ول�ذلك ف�إن آداب الطری�ق وأحكام�ھ ف�ي            في منفعتھا، وال یختص نفعھا بواحد دون غی�ر        

ال��شریعة اإلس��المیة تق��ع م��ن األھمی��ة بمك��ان؛ ألنھ��ا ت��نظم س��لوك اإلن��سان عن��دما ی��ستعمل   
  . الطریق، ولذا كان حرًیا بالناس أن یلتزموا بآداب الطریق وأحكام االرتفاق بھ

ق لتبین وما وضعھ علماء المسلمین من القواعد والوسائل التي تحدد كیفیة االرتفا  
مدى اھتمام المسلمین بالطریق العام، فقد حددوا آداب�ھ وقواع�د ال�سالمة الت�ي تكف�ل األم�ن                    

 بم�ا یالئ�م أح�والھم    – سواء كانوا مشاة أو ركاًبا أو غی�ر ذل�ك          –والوقایة لكافة مستخدمیھ    
  . وحاجاتھم وأنواع وسائل النقل والمواصالت التي یستخدمونھا

وسائل التي تنظم عملیة المرور في الطرق العامة بم�ا      وكان من ھذه القواعد أو ال       
وھ��ي جھ��از تحك��م یعم��ل بالطاق��ة الكھربائی��ة،  ) إش��ارة الم��رور( ی��ضمن ال��سالمة للجمی��ع 

توضع في تقاطعات الط�رق وأم�اكن عب�ور الم�شاة، لتنظ�یم حرك�ة ال�سیر، لل�سیطرة عل�ى               
مت�ضاربة، باس�تخدام    ولتنظیم حق أولویة المرور لالتجاھ�ات ال      حركة المرور بشكل آمن،     

  .)١( ملونة تبًعا لنظام متفق علیھ عالمًیاأضواء

فھذه اإلشارات في المیادین والطرق العام�ة ت�نظم عملی�ة س�یر المركب�ات وض�بط                   
سرعتھا عل�ى الط�رق، ك�ٌل ح�سب طبیعت�ھ، كم�ا أنھ�ا ت�نظم عملی�ة س�یر الم�ارة وعب�ورھم                 

  . للطرق العامة بما یضمن سالمتھم 

رق العامة لھ أصل شرعي، وھو القاعدة الفقھی�ة الت�ي وض�عھا             وتنظیم مرور الط    
الم��رور ف��ي طری��ق الم��سلمین مب��اح مقی��د ب��شروط ال��سالمة فیم��ا یمك��ن   : ( العلم��اء وھ��ي 
   . )٢ ()االحتراز عنھ

                                                           

  .م١٩٧٣ لسنة ٦٦لمرور المصري رقم قانون ا:    یراجع(١)
: تحفة الفقھاء للسمرقندي ت : ، وینظر معھ ٢٦/١٨٨ه، ٤٨٣: المبسوط للسرخسي ت : ظر    ین(٢)

  . م ١٩٩٤ –ه ١٤١٤ بیروت، طبعة ثانیة –، دار الكتب العلمیة ٣/١٢٣ه، ٥٤٠
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ألن المار بالطریق یتصرف في حقھ من وجھ، وفي حق غی�ره م�ن وج�ھ، لكون�ھ                 
ا بما ذكرنا لیعتدل النظر م�ن الج�انبین، ث�م إنم�ا         مشترًكا بین كل الناس، فقلنا باإلباحة مقیدً      

یتقید بشرط السالمة فیما یمكن االحتراز عنھ، لما فیھ من المن�ع ع�ن الت�صرف وس�د باب�ھ              
   .)١(وھو مفتوح

وھذه القاعدة معمول بھا في المذاھب الفقھیة المختلفة وإن اختلف�ت ألفاظھ�ا، فعن�د               
   . )٢ ()فاق بالطریق مشروط بسالمة العاقبةاالرت: (الشافعیة والحنابلة نص القاعدة 

وھذا یشمل جمیع تصرفات اإلنسان من س�یر وق�ود ووق�وف ووض�ع آالت ونح�و         
ذلك، فجمیع تصرفات اإلنسان في الطریق م�شروط ب�سالمة العاقب�ة، فم�ا ل�م ت�سلم عاقبت�ھ                  

  . یكون مضموًنا علیھ

ری�ق العام�ة م�أذون    األصل أن السیر والسوق والقود ف�ي ط    : (» البدائع«جاء في     
فی��ھ ب��شرط س��المة العاقب��ة، فم��ا ل��م ت��سلم عاقبت��ھ ل��م یك��ن مأذوًن��ا فی��ھ، فالمتول��د من��ھ یك��ون   
مضموًنا إال إذا كان مم�ا ال یمك�ن االحت�راز عن�ھ ب�سدِّ ب�اب االس�تطراق عل�ى العام�ة، وال            

از سبیل إلیھ، والوطء والكدم والصدم والخبط في السیر والسوق والقود مما یمك�ن االحت�ر       
   . )٣ ()عنھ بحفظ الدابة وذود الناس 

-ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن ھذه القاعدة الفقھیة استنبطھا العلماء من ق�ول النب�ي             
- :  » ٤(»ال ضرر وال ضرار( .   

 قی�دوا إباح�ة ال�سیر    – رحمھ�م اهللا  –والمتأمل لھذه القاعدة الفقھیة یجد أن الفقھ�اء           
لجمیع المنتفعین بالطریق، وأنھم لم یفرقوا في ذلك بین في الطریق بتوفر شروط السالمة  
  . الراكب والماشي والواقف والقائد

بل اعتبروا كل واحد م�نھم م�سئوًال عم�ا ی�صدر من�ھ م�ن ت�صرفات أثن�اء تواج�ده                        
  . بالطریق 

                                                           

، وینظر معھ ٤/٤٧٩ه، ٥٩٣: الھدایة في شرح بدایة المبتدئ ألبي الحسن المرغیناني ت :    ینظر (١)
  . ١٠/٣٢٦ه، ٧٨٦: یة للرومي البابرتي ت العنایة شرح الھدا: 

 محمد –أحمد محمود إبراھیم : ، تحقیق ٦/٣٥٨ه، ٥٠٥: الوسیط في المذھب للغزالي ت :    ینظر (٢)
ه، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ألبي ١٤١٧ القاھرة، طبعة أولى –دار السالم / محمد تامر 

 جدة، - قاسم محمد النوري، دار المنھاج : یق ، تحق١٢/٨٧ه، ٥٥٨: الحسین العمراني الیمني ت 
موفق عبد / د : ، تحقیق ٢/٦٣٢ه، ٦٤٣: م، فتاوى ابن الصالح ت ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١طبعة أولى 

ه، المغني البن ١٤٠٧ بیروت، طبعة أولى –اهللا عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب 
  . ، مكتبة القاھرة ٥/٤٢٦ه، ٦٢٠: قدامة المقدسي ت 

، دار ٧/٢٧٢ه، ٥٨٧: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین الكاساني الحنفي ت :    ینظر (٣)
  .  م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ بیروت، طبعة ثانیة –الكتب العلمیة 

  .     سبق تخریجھ (٤)
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ولقد أثبتت الدراسات الحدیثة والتحقیقات المروریة أن أغلب الح�وادث المروری�ة              
ب ونحو ذلك، ال تقع إال بسبب مخالف�ة آداب الطری�ق العام�ة الت�ي             من صدم ودھس وانقال   

یج��ب عل��ى ك��ل منتف��ع ب��الطریق أن یلت��زم بھ��ا لكونھ��ا ال��سبیل الوحی��د ال��ذي یحق��ق ش��روط  
  .)١(السالمة المطلوبة لھ ولغیره من المنتفعین بالطریق مع استیفاء حقھ فیھ 

م�رور ف�ي الط�رق العام�ة     والدلیل على ھذه القاعدة الت�ي ت�نظم عملی�ة ال�سیر وال           
  : من النصوص الشرعیة ما یلي 

َوِعَب�اُد  {:-تع�الى -وقول�ھ             ]  ١٩: لقم�ان [} َواْقِصْد ِف�ي َم�ْشِیكَ    { :-- قولھ    :من الكتاب 
  ] . ٦٣: الفرقان[}الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى اْلَأْرِض َھْوًنا

  : وجھ الداللة 

لم�ا نھ�اه ع�ن الخل�ق ال�ذمیم          : ( ع�ن اآلی�ة األول�ى        – رحم�ھ اهللا     -یقول القرطبي       
توس�ط  : أي  }  َواْق�ِصْد ِف�ي َم�ْشِیكَ     {: رسم لھ الخلق الك�ریم ال�ذي ینبغ�ي أن ی�ستعملھ فق�ال               

 )فیھ، والقصد ما بین اإلسراع والبطء، أي ال تدب دبیب المتماوتین وال تثب وثب الشطار
)٢( .   

   .)٣(عن االستواءوالشطار جمع شاطر، وتطلق على من تباعد   

وأما اآلی�ة الثانی�ة ففیھ�ا ترغی�ب ف�ي االقت�داء ب�أرقى حرك�ة م�شي وس�یر إن�سانیة،                 
أي ب�سكینة ورف�ق ولط�ف       } َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى اْل�َأْرِض َھْوًن�ا        {وھي حركة   

   .  )٤(واتزان ووقار

  :  من الُسنة 

 عن�دما أف�اض م�ن    -- أن النب�ي  –ا  رض�ي اهللا عنھم�     –ما روي عن ابن عباس        
 َوَراَءُه َزْجًرا َشِدیًدا، َوَضْرًبا َوَصْوًتا ِلْلِإِبِل، َفَأَشاَر ِبَسْوِطِھ ِإَل�ْیِھْم،           --َعَرَفَة، َفَسِمَع النَِّبيُّ    

   .)٥ (»َأیَُّھا النَّاُس َعَلْیُكْم ِبالسَِّكیَنِة َفِإنَّ الِبرَّ َلْیَس ِباِإلیَضاِع «: َوَقاَل

                                                           

، رسالة ماجستیر بجامعة أم ٣٥ : ٣٤ص أحكام حوادث المرور في الشریعة اإلسالمیة، :    ینظر (١)
  . محمد علي مشبب / القرى، إعداد

أحمد البردوني وإبراھیم :، تحقیق١٤/٧١ه، ٦٧١: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ت:    ینظر(٢)
  . م ١٩٦٤ –ه ١٣٨٤ القاھرة، طبعة ثانیة –أطفیش، دار الكتب المصریة 

  . الشین : ، باب ١٢/١٧١تاج العروس :    ینظر (٣)
   . ٤٣ص رور في الشریعة اإلسالمیة، أحكام حوادث الم:    ینظر (٤)
 --أمر النبي   : الحج، باب : ه، كتاب ٢٥٦:    مروي عن ابن عباس في صحیح البخاري ت (٥)

  . ١٦٧١ رقم ٢/١٦٤بالسكینة عند اإلفاضة وإشارتھ لھم بالسوط، 
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 وأن�ا  – –سئل أس�امة  :  عن أبیھ أنھ قال   – رحمھ اهللا    -وعن ھشام بن عروة         
ك�ان ی�سیر   «:  یسیر ف�ي حج�ة ال�وداع ح�ین دف�ع ؟ فق�ال               --جالس كیف كان رسول اهللا      
   . )١(»العنق، فإذا وجد فجوة نص

   . )٢(أي السیر الوسط المائل إلى السرعة: والعنق 

   . )٣( الموضع المتسع بین الشیئین –  بفتح الفاء وسكون الواو–وَفْجوة   

   . )٤(أي حرك الناقة لیستخرك أقصى سیرھا: ونص   

  : وجھ الداللة 

   . )٥(یؤخذ منھ استحباب الرفق في السیر في حال الزحام  

 درًسا قولًیا وعملًیا في كیفیة ال�سیر  --ففي ھذه األحادیث وغیرھا یعطینا النبي         
  . في الطریق العام 

 ف��إن اآلی��ات واألحادی��ث ترش��دنا إل��ى وج��وب الرف��ق ف��ي ال��سیر وع��دم       وإجم��اًال  
  . اإلسراع في مواطن الزحام 

                                                           

 رقم ٢/١٦٣السیر إذا دفع من عرفة : الحج، باب : ه، كتاب ٢٥٦: صحیح البخاري ت :    ینظر (١)
اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة : الحج، باب : ه، كتاب ٢٦١: ، وصحیح مسلم ت ١٦٦٦

  . ٢٨٣ رقم ٢/٩٣٦
 –، مكتب المطبوعات اإلسالمیة ١/٦٢١ه، على سنن النسائي ١١٣٨: حاشیة السندي ت :    ینظر (٢)

  . م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦حلب، طبعة ثانیة 
  . ٥/٢٥٩المرجع السابق :    ینظر (٣)
  . المرجع السابق :    ینظر (٤)
  . ٩/٣٥ه، ٦٧٦: شرح مسلم للنووي ت :    ینظر (٥)
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وختاما 
ً

 :  

إذا كان الطریق العام حق للجمیع والناس جمیًعا فیھ ُشرًَّعا، فمن ح�ق الماش�ي أن                
یعبره كما شاء، ومن حق الراكب أن یسیر فیھ بمركبتھ كیفما شاء أیًضا، فالسیر فی�ھ ح�ق         

  . اح للجمیعمب

ولكن إذا كان الراكب یسیر فیھ بسرعة قد تضر بالمشاة إم�ا ب�صدمھم أو دع�سھم                   
نتیج��ة لل��سرعة الزائ��دة الت��ي یق��ود بھ��ا القائ��د مركبت��ھ ف��ي األم��اكن المزدحم��ة، أو نتیج��ة       
لجنوحھ بمركبتھ یمنة ویسرة وعدم ضبطھا ف�ي الطری�ق، لع�دم االلت�زام ب�شروط ال�سالمة              

  . لعامفي السیر بالطریق ا

وإذا كان عبور المشاة للطریق یكون بطریقة عشوائیة مما یؤدي إلى تعطیل سیر   
المركب��ات الت��ي ت��سیر ف��ي الطری��ق، أو ی��ؤدي إل��ى وق��وع ح��وادث ص��دم أو دع��س للم��شاة  
أنفسھم من المركبات التي یعرضون أنفسھم أمامھا دون التزام بشروط السالمة في عبور             

  . الطریق 

لى والة األمر أن ی�ضعوا قواع�د ت�نظم عملی�ة س�یر الم�رور ف�ي                  فھنا كان لزاًما ع     
  . الطریق العام للجمیع، سواء للماشي أو للراكب، أو حتى للجالس والواقف 

وكان من ھذه القواعد إشارة المرور، التي بھا قید والة األمر، أمًرا مباًحا للجمیع وھو     
ة للمصلحة العامة للجمیع حفاًظ�ا عل�ى   حق العبور والسیر في الطریق العام، فقیدوه مراعا 

  . أرواحھم وسالمتھم أو حفاًظا على مركباتھم وممتلكاتھم، وأیًضا حفاًظا على أوقاتھم 

ف��تم تقیی��د المب��اح ب��ضوابطھ ال��شرعیة، بال��شكل ال��ذي ی��ساعد عل��ى تح��ضر ورق��ي    
  . المجتمعات اإلسالمیة في حال االلتزام بھ
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  املبحث الثاني

  ـــــــــــة اجلائليـــــــــــــــــنالباعـــــ
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  الباعة اجلائلني

بناًء على النموذج السابق، فإنني أتحدث ھنا عن نموذج ثان یتعلق بح�ق الطری�ق                  
  . » الباعة الجائلین«العام، وھو نموذج 

وھم الذین یجلسون ) الَسَوَقة(ھم الذین أطلق علیھم الفقھاء قدیًما : الباعة الجائلون   
  .میادین والشوارع والطرقات العامة بأمتعتھم لیمارسوا عملیة البیع والشراء في ال

االرتفاق بأفنی�ة ال�شوارع والطرق�ات، ب�أن یجل�س       : (- رحمھ اهللا –قال الماوردي     
   . )١()فیھا الَسَوَقة بأمتعتھم لیبیعوا ویشتروا فھذا مباح

ھ��و آم��ن عل��ى نف��سھ   ف��الطریق الع��ام ح��ق مب��اح للجمی��ع ویح��ق لك��ل ف��رد أن یم��ر فی��ھ و      
  .ى القواعد الفقھیة السالف ذكرھاوسالمتھ، وبدون أي تضییق أو مشقة تقع علیھ، بناًء عل

َوَأَح��لَّ اللَّ��ُھ اْلَبْی��َع { : - تع��الى –والبی��ع أی��ًضا م��ن األم��ور المباح��ة للجمی��ع، لقول��ھ    
یع في أي وق�ت  ، فلكل شخص الحق في أن یمارس عملیة الب       ]٢٧٥: البقرة[} َوَحرََّم الرَِّبا   

  . شاء وفي أي مكان شاء، وال یجوز ألحد أن یمنعھ من ذلك 

والباعة الجائلون ھم الذین یتجول�ون ب�أمتعتھم ف�ي ال�شوارع والطرق�ات ل�یس لھ�م                  
  . حوانیت یبیعون فیھا

  :  شروط جواز البیع في الشوارع والطرقات 

ل��شوارع والطرق��ات،  حت��ى یج��وز لل��َسَوَقة أو للباع��ة الج��ائلین االرتف��اق بأفنی��ة ا        
  : وممارسة حق مباح لھم وھو عملیة البیع والشراء، وضع الفقھاء شروًطا لذلك وھي 

  .رع والطرقات الواسعة ال الضیقة  أن یجلس الباعة الجائلین للبیع والشراء في الشوا- ١

 أي –ویجوز االرتفاق بالقعود في الواسع من ذلك : (- رحمھ اهللا –یقول ابن قدامة   
   .)٢ () للبیع والشراء–ارع والطرقات الشو

  .   أن ال یكون ھناك تضییق على المارة والمجتازین حتى ولو كان الطریق واسًعا - ٢

                                                           

: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، للماوردي ت :    ینظر (١)
 الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار –الشیخ علي محمد معوض : ، تحقیق ٧/٤٧٥ه، ٤٥٠

المھذب في فقھ اإلمام : م، وینظر معھ ١٩٩٩ –ه ١٤١٩یروت، طبعة أولى  ب–الكتب العلمیة 
  .  بیروت –، دار الكتب العلمیة ٢/٢٩٨ه، ٤٧٦: الشافعي للشیرازي ت 

  . ٥/٤٢٦ه، ٦٢٠: المغني البن قدامة المقدسي ت :    ینظر (٢)
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نع��م یج��وز الجل��وس ف��ي ال��شوارع ب��شرط أن ال  :  : (- رحم��ھ اهللا –یق��ول الغزال��ي   
   . )١ ()یضیق الطریق على المجتازین

ق�وع أض�رار بالم�ارة والمجت�ازین للطری�ق الع�ام         أن ال یتسبب الباعة الجائلون ف�ي و   - ٣
ب��أي ش��كل ك��ان م��ن أن��واع ال��ضرر، وذل��ك ب��أن ال یت��سببوا ف��ي وق��وع الم��ارة ف��ي       

  . األخطار 

فلو جلس رج�ل بمتاع�ھ ف�ي مقاع�دھم ف�ي أفنی�ة        : (- رحمھ اهللا   –یقول الماوردي     
   .)٢ ()ل األسواق والطرقات روعي في جلوسھم أال یضروا بماٍر وال یضیقوا على سائ

  . ھذه ھي شروط جواز االرتفاق بالطریق العام بممارسة البیع فیھ  

فإذا حدث إخالل بھذه الشروط، بأن جلس الباعة الجائلین في الممرات الضیقة أو    
منافذ المرور الضیقة، كما نراھم الیوم یجلسون على الكب�اري ال�ضیقة أو داخ�ل المم�رات       

ل��سوا ف��ي وس��ط ال��شوارع الواس��عة وض��یقوه عل��ى   والمناف��ذ الت��ي تح��ت األرض، أو ل��و ج 
المارة وأوقعوھم في حرج ومشقة أثناء عبور الشارع مما ی�سبب ھرًج�ا ومرًج�ا، أو أنھ�م                  

  . التزموا بأماكن الجلوس الصحیحة، ولكن أوقعوا أضراًرا مادیة أو معنویة بالمارة

طری�ق  فھنا یكون قد حدث تعارض بین حقین مب�احین، ح�ق الم�رور اآلم�ن ف�ي ال                
  . العام للمجتازین، وحق البیع في أي مكان وفي أي وقت

فإذا حدث تعارض فإنھ تقدم المصلحة العامة وتدرأ المفسدة، وھذا عم�ًال بالقاع�دة           
   . )٣ ()درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة: (التي تقول 

یتحم�ل ال�ضرر الخ�اص ألج�ل دف�ع      : (وعمًال أیًضا بالقاع�دة األخ�رى الت�ي تق�ول        
   . )٤ ()الضرر العام

 من قواع�د ت�ضبط أح�وال ال�سیر عل�ى الطری�ق       – رحمھم اهللا –وما ذكره الفقھاء    
وتؤدي إلى سالمة المرور فیھ وجعلھ خالًیا من العوائق التي تمنع الناس من السیر فیھ أو           
تضیقھ علیھم أو تسبب لھم الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف األنفس واألموال،  

أجل بقاء الطریق مفتوًحا أم�ام حرك�ة ال�سیر عل�ى اخ�تالف أنواعھ�ا ووس�ائلھا، وع�دم             من  
   . )٥(تعریض المنتفعین بالطریق إلى الوقوع في األخطار

                                                           

   . ٤/٢٢٧ه، ٥٠٥: الوسیط في المذھب للغزالي ت :    ینظر (١)
   . ٧/٤٧٥ه، ٤٥٠: حاوي الكبیر للماوردي ت ال:    ینظر (٢)
   . ٩٠ص األشباه والنظائر، :    ینظر (٣)
   . ٨٧ص األشباه والنظائر، :    ینظر (٤)
   . ٣٠ : ٢٩ص حوادث الطرق، :    ینظر (٥)
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وال��سبب ف��ي اش��تراط ال��سالمة ف��ي القواع��د الفقھی��ة الت��ي ذكرھ��ا العلم��اء، ھ��و أن      
أو یق��ف فی��ھ أو الطری��ق الع��ام ح��ق م��شترك ب��ین جمی��ع الن��اس، فال��ذي ی��سیر ف��ي الطری��ق  

 إنم�ا یت�صرف ف�ي حق�ھ م�ن وج�ھ       – ك�البیع م�ثًال   –یتصرف فیھ بأي تصرف آخ�ر           
  . وحق غیره من وجھ آخر 

أما أنھ یت�صرف ف�ي حق�ھ ف�ألن اإلن�سان ال ب�د ل�ھ م�ن طری�ق یم�شي فی�ھ لترتی�ب                      
مھماتھ وقضاء حوائجھ، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأم�ا أن�ھ یت�صرف ف�ي         

، فألن غیره فیھ كھو في االحتی�اج، فب�النظر إل�ى حق�ھ ی�ستدعى اإلباح�ة مطلًق�ا،            حق غیره 
وبالنظر إلى حق غیره ی�ستدعى الحج�ر مطلًق�ا، فقلن�ا بإباح�ة مقی�دة ب�شرط ال�سالمة عم�ًال                    

   . )١(بالوجھین

ختاما 
ً

 :  

إذا حدث تعارض بین ھذین الحقین المباحین، ح�ق الم�رور اآلم�ن ف�ي الطرق�ات،         
ق في الطرقات بالبیع وال�شراء، ول�م یلت�زم الباع�ة الج�ائلین ب�شروط ال�سالمة            وحق االرتفا 

  . وشروط االرتفاق في الطریق العام 

جاز لإلمام تقیید المباح بفرض قیود وضوابط یلت�زم بھ�ا ھ�ؤالء الباع�ة الج�ائلین،          
ة أو یمنعھم مطلًقا من التواج�د ف�ي ال�شوارع والطرق�ات والمی�ادین العام�ة، مراع�اة ل�سالم                   

  . المارة في الطریق العام وحفاًظا على أمنھم 

ویتحمل ھن�ا ال�ضرر الخ�اص الواق�ع عل�ى ھ�ؤالء الباع�ة، م�ن أج�ل دف�ع ال�ضرر                     
  . العام الذي یقع على عامة المارة 

فیجوز بذلك ل�ولي األم�ر أن یمن�ع الباع�ة الج�ائلین م�ن التواج�د ف�ي األم�اكن الت�ي              
جدھم فیھا إلى منع حركة السیر اآلمن في ھذه یكون فیھا تكدس مروري، والتي یؤدي توا

  .األماكن أو یعطلھا، أو یحدث ھرًجا ومرًجا بالشكل الذي یوقع ضرًرا وأذى بالمارة 

كما یحق لھ أن یمنعھم من غلق منافذ المرور والشوارع الت�ي ی�ستخدمھا الم�ارة،                   
كك الحدیدی�ة أو أس�فل     كالتواجد على الكباري أو المزلقانات أو المنافذ المروریة أسفل ال�س          

  . الشوارع 

ولكن ال بد لولي األمر أیًضا أن یوفر لھؤالء الباعة الجائلین أماكن للبیع مالئمة،               
  . تساعدھم على التكسب وسد حاجتھم، وكف أذاھم عن المجتمع 

  

                                                           

   . ١/٣٢٦ه، ٧٨٦: العنایة على الھدایة للرومي البابرتي ت :    ینظر (١)



 - ١٤٣٣ -

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث

  احملميات الطبيعية
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  احملميات الطبيعية

وإلی�ك  ) ض�رب الحم�ى   (ق علیھ�ا الفقھ�اء ق�دیًما        المحمیات الطبیعیة ھي التي أطل      
  :بیانھا 

  : الحمى لغة 

  . منعھ ودفع عنھ : َحَمى الشيء یحمیھ َحْمًیا بالفتح وِحْمى وِحمایة بالكسر، ومحمیَّة      

   . )١(الِحمى موضع فیھ كأل یحمي من الناس أن ُیرعى : - رحمھ اهللا –وقال اللیث      

منعتھ عنھم، وأحمیتھ جعلتھ ِحَمى ال ُیقرب وال : ناس َحْمًیا، أي وحمیت المكان من ال     
   . )٢(ُیجترأ علیھ

ھي كل ما ُیْمنع الناُس عنھ، وُتضرب علیھ الحمای�ة مم�ن      : فتكون المحمیة أو الحمى          
  . یقدر علیھا 

  : اصطالًحا 

فر فی�ھ   ھو المنع من إحیاء الم�وات لیت�و       : الحمى   : (- رحمھ اهللا    –قال الماوردي   
  . )٣ ()الكأل فترعاه المواشي؛ ألن الحمى في كالمھم ھو المنع

وھ��و أن یحم��ي ال��سلطان : ( حی��ث ق��ال - رحم��ھ اهللا-وقری��ب من��ھ تعری��ف العین��ي  
أرًض��ا م��ن الم��وات یمن��ع الن��اس رع��ي م��ا فیھ��ا یخ��ص بھ��ا نف��سھ رؤوس��ھم ك��العرب ف��ي     

   . )٤ ()الجاھلیة یفعلون ذلك

  . ا الحمى على الكأل والماء فقط فنرى أن ھذین التعریفین قصر  

 ذك��ر تعریًف��ا أع��م م��ن ھ��ذین  – رحم��ھ اهللا –ولك��ن اب��ن م��سعود المنبج��ي الحنف��ي    
   .)١ ()ما حمى من األرض: الحمى: (التعریفین حیث قال 

                                                           

  ) . حمى ( ٤٧٧/ ٣٧تاج العروس :    ینظر (١)
  ) . ح م ى  ( ١/١٥٣المصباح المنیر :    ینظر (٢)
   . ٧/٤٨٣الحاوي :    ینظر (٣)
 –، دار الكتب العلمیة ١٢/٢٩٣ه، ٨٥٥: البنایة في شرح الھدایة لبدر الدین العیني ت :    ینظر (٤)

، ٥/٢٩٢ه، ٦٧٦: روضة الطالبین ت : وینظر .   م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠بیروت، طبعة أولى 
 –ه ١٤١٢ عمان، طبعة ثالثة – دمشق – بیروت –زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي : یق تحق

   . ٢٤٦/ ١٢م، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ١٩٩١



 - ١٤٣٥ -

  . فنراه بھذا التعریف أوضح أن الحمى ھو كل ما یقتطع من األرض ألي سبب كان      

  ولكن من لھ حق ضرب الحمى ؟ 

   . )٢(»ال حمى إال هللا ولرسولھ «  : --یقول النبي   

   . )٣(  لنفسھ حًما فھو مخصوص بھ، ال یتعداه إلى غیره - -لو حمى النبي   

أما ما حماه لعامة المسلمین كحمایتھ للنقیع، وھو واٍد بینھ وب�ین المدین�ة ع�شرون                   
   . )٤(فرسًخا، ومساحتھ میل في عشرة أمیال

مجاھدین ونعم الجزیة وأھل الصدقة، فھ�ل ھ�ذا الحم�ى یخ�تص          لترعى فیھ خیل ال     
  بھ أیًضا، أم یتعداه إلى غیره من والة أمر المسلمین؟ 

  : اختلف العلماء في ذلك إلى قولین   

م�ا  :  ، أي -  - ال یجوز ألحد أن یحمي للم�سلمین غی�ر م�ا حم�اه رس�ول اهللا         :األول 
 عامة المسلمین فیقوم والة األمر من بعده   ضرب علیھ حمى لصالح-  -ثبت أن النبي 

-  -بحمایتھ وال یتعدونھ وال یزیدون علیھ حمى آخر   .  

وال یكون ل�واٍل إن رأى ص�الًحا لعام�ة م�ن حم�ى      : (- رحمھ اهللا   –یقول الشافعي     
   . )٥ ()أن یحمي بحال شیًئا من بالد المسلمین 

عة من األرض یرى فیھا م�صلحة  یجوز لولي األمر أن یضرب حمى على أي بق     : الثاني  
، فضرب الحم�ى عل�ى ھ�ذا الم�ذھب غی�ر مخ�تص           )٦(-  -لعامة المسلمین، اقتداًء بالنبي     

  .  وحده، بل یتعداه إلى سائر والة أمر المسلمین -  -بالنبي 

                                                                                                                                                          

محمد : ، تحقیق ٢/٥٦٣ه، ٦٨٦: اللباب في الجمع بین الُسنة والكتاب للمنبجي الحنفي ت :    ینظر (١)
  . م ١٩٩٤ –ه ١٤١٤عة ثانیة  سوریا، طب–فضل عبد العزیز مراد، دار القلم 

بلغنا أن « : وقال » ال حمى إال هللا ولرسولھ«  : --قال رسول اهللا :    عن الصعب بن جثامة قال (٢)
ه، ٢٥٦: صحیح البخاري ت : ینظر . وأن عمر حمى السرف والزبدة »  حمى النقیع --النبي 
، السنن الكبرى للبیھقي ٢٣٧٠ رقم ٣/١١٣ - -ال حمى إال هللا ولرسولھ : المساقاة، باب : كتاب 

:  باب/ ه٢٧٥: ، سنن أبي داود ت ١١٨٠٥ رقم ٦/٢٤١ما جاء في الخمس: ه، باب ٤٥٨: ت 
، ولم یرد في سنن أبي داود ٣٠٨٣ رقم ٣/١٨٠في األرض یحمیھا اإلمام أو الرجل == == 

 – صیدا –یة محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصر: الروایة عن حمى عمر، تحقیق 
  .  بیروت 

   . ١٢/٢٩٣البنایة شرح الھدایة، :    ینظر (٣)
  .  وما بعدھا ١/١٩٨فتح الباري :    ینظر (٤)
  . ، وھذا الرأي لألحناف، وأحد قولي الشافعي ٤/٤٩ه، ٢٠٤: األم للشافعي ـ :    ینظر (٥)
  . بق المرجع السا: ، وینظر معھ ١٢/٢٩٣البنایة شرح الھدایة :    ینظر (٦)



 - ١٤٣٦ -

وھل یختص ضرب الحمى باإلمام األعظم، أم یجوز لوالت�ھ أی�ًضا ف�ي الن�واحي؟          
   . )١( وغیره، أصحھما الثاني-مھ اهللا  رح–وجھان حكاھما ابن كٍج 

 -وأصحاب المذھب الثاني القائلون بجواز أن یضرب ولي األمر حمى مثل النبي   
 - استدلوا باإلجماع الذي وقع من الصحابة  .  

 حمی�ا،   – رض�ي اهللا عنھم�ا       –إن عمر وعثمان    : قلنا: (- رحمھ اهللا    –قال العیني     
   .)٢ () علیھما أحد فكان إجماًعاواشتھر ذلك في الصحابة، ولم ینكر

ال حم��ى إال هللا «:   أن��ھ ق��ال -  -وق��د روي ع��ن النب��ي : (» المنتق��ى«ج�اء ف��ي    
یرید أنھ لیس ألحد أن ینفرد عن الم�سلمین بمنفع�ة تخ�صھ، وإنم�ا یحم�ي لح�ق        » ولرسولھ

 -اهللا   أو من یقوم مقامھ من خلیفتھ، وذلك إنما ھو فیمن كان في سبیل -  -اهللا ورسولھ 
 -أو لدین نبیھ  -  - ( )٣( .   

  : شروط ضرب الحمى 

  : حتى یجوز لولي األمر أن یضرب حمى، اشترط الفقھاء لذلك شروًطا ھي  

 وھذا الحكم یشترك معھ فیھ ب�اقي أئم�ة   -  - أن ضرب الحمى قد وقع من النبي       :األول  
  . مر فقط المسلمین ووالة أمورھم، فال یكون ضرب الحمى إال من ولي األ

 -والذي عرفناه نًصا وداللة فیما حمى رسول اهللا     : (- رحمھ اهللا    –یقول الشافعي     
 - أنھ حمى النقیع  .  

  . )٤ () حماھا-  - أرًضا لم نعلم رسول اهللا -  - عمر -  -وقد حمى بعده   

ن  أن یكون ضرب الحمى فیھ مصلحة عامة للمسلمین، ونفع ینتفع بھ جم�یعھم دو   :الثاني  
  . خاصتھم 

فكان ما حمى عن خاصتھم أعظم منفعة لع�امتھم   : ( - رحمھ اهللا    –یقول الشافعي     
  . من أھل دینھم وقوة على من خالف دین اهللا من عدوھم

   . )١()فیكون الحمى مع قلة ضرره أعم منفعة من أكثر منھ مما لم ُیحم  

                                                           

  . ٥/٢٩٣روضة الطالبین :    ینظر (١)
ه، ٦٢٠: المغني البن قدامة المقدسي ت : ، وینظر ١٢/٢٩٣البنایة في شرح الھدایة :    ینظر (٢)

٥/٤٢٩ .  
 –، مطبعة السعادة ٧/٣٢٨ه، ٤٧٤: المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي األندلسي ت :    ینظر (٣)

  .ه ١٣٣٢القاھرة، طبعة أولى 
   . ٤/٤٩ه، ٢٠٤: األم للشافعي ت :    ینظر (٤)
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 الحمى على عامة الناس ال     أن یكون الحمى في بقعة ضیقة، ال یتم التضییق بھذا          :الثالث  
  . في حیاتھم العامة، وال في أرزاقھم 

ث�م ال یحم�ى إال األق�ل ال�ذي ال یب�ین ض�رره عل�ى          : (- رحم�ھ اهللا     –یقول النووي     
  . )٢() الناس وال ُیضیُِّق األمر علیھم 

 كما ذكرنا في شروط تقیید المباح، أن یكون التقیید لمصلحة ولظرف معین وف�ي          :الرابع  
معین�ة، ف�إذا زال�ت ھ�ذه الم�صلحة أو تغی�ر الظ�رف والحال�ة، ف�ال یك�ون للتقیی�د فائ�دة                   حالة  
  . حینئذ 

فكذلك ھنا في الحمى إذا زالت المصلحة التي من أجلھ�ا ُض�ِرب الحم�ى ول�م تك�ن                 
ھناك حاجة لھ، فاألظھر واألرجح نقض ھذا الحمى وعودة األم�ر إل�ى م�ا ك�ان علی�ھ قب�ل            

  . الحمى 

 إذا ظھ���رت -  -وأم���ا حم���ى غی���ر رس���ول اهللا : (-م���ھ اهللا  رح–ق���ال الن���ووي   
المصلحة في تغییره جاز نقضھ ورده إل�ى م�ا ك�ان عل�ى األظھ�ر رعای�ة للم�صلحة، وف�ي                       

  . )٣ ()ال یجوز كالمقبرة والمسجد: قول 

ختاما 
ً

 :  

األرض كلھا مباحة واالنتف�اع بھ�ا مب�اح ب�البراءة األص�لیة، ولك�ن ج�از تقیی�د ھ�ذا               
ة للمصلحة العامة، ولظ�رف مع�ین وس�بب مع�ین، فج�از ض�رب الحم�ى عل�ى           المباح رعای 

جزء معین یقتطع من األرض ویمن�ع الن�اس عن�ھ، ب�شرط أن یك�ون نفع�ھ ع�ام یع�ود عل�ى           
  . جمیع المسلمین 

وبالت��الي یج��وز ل��ولي األم��ر، الممث��ل ف��ي زمانن��ا ف��ي الح��اكم وف��ي س��لطة الدول��ة       
الحمای�ة عل�ى أي بقع�ة م�ن األرض وتحویلھ�ا      التشریعیة والتنفیذیة س�ن الق�وانین وض�رب        

إلى محمیات طبیعیة، إذا كان بھا أیَّا من الكائنات الحیة النادرة والمعرضة لالنقراض، أو     
بھا بعض الظواھر الغیر طبیعیة النادرة كاألھرامات في مصر، والتي ھي إحدى عجائب 

  .اعنة في صعید مصرالدنیا السبع وال یوجد مثلھا في العالم أجمع، أو معابد الفر

فیجوز ضرب الحمى وتحویل ھذه األماكن إلى محمیات طبیعیة، إذا كان ھذا الحم�ى               
یحق��ق م��صلحة عام��ة، أو نفًع��ا یق��ع عل��ى جمی��ع الم��سلمین، وال ی��ضیق ھ��ذا الحم��ى عل��ى     

 ف��ي ھ��ذا )(الم��سلمین ف��ي حی��اتھم وال ف��ي أرزاقھ��م، ووالة األم��ر یقوم��ون مق��ام النب��ي     
  .الشأن

                                                                                                                                                          

   . ٧/٤٨١الحاوي : ، وینظر ٤/٤٩ه، ٢٠٤: األم للشافعي ت :    ینظر (١)
، التاج ٥/٤٣٠ه، ٦٢٠: المغني البن قدامة ت : ، وینظر معھ ٥/٢٩٣روضة الطالبین :    ینظر (٢)

 طبعة أولى –لكتب العلمیة ، دار ا٧/٦١٣ه، ٨٩٧: واإلكلیل لمختصر خلیل للعبدري المواق ت 
  . م ١٩٩٤ –ه ١٤١٦

   . ٥/٢٩٣روضة الطالبین :    ینظر (٣)



 - ١٤٣٨ -

  ةاخلامت

توص�لت  ) تقیی�د المب�اح وح�ق االم�ام ف�ي تقیی�ده       (بعد االنتھ�اء م�ن دراس�ة بح�ث            
  : للنتائج التالیة 

إن ل��م تك��ن مدون��ة ف��ي كت��ب األص��ولیین إال    ) ح��ق اإلم��ام ف��ي تقیی��د المب��اح  (  قاع��دة - ١
  . أنھاصحیحة ومستنبطة من قواعد كثیرة في كتبھم 

أم��ر الم�سلمین أن ی��ضع قی��وًدا تح��د م��ن  یج�وز لم��ن ول��ي  :   المعن�ى الع��ام للقاع��دة ھ��و - ٢
  .العمل بما جاء مباًحا في الشرع، ومخیًرا بین فعلھ وتركھ

  ینقسم المباح باعتبار الدلیل إلى قسمین، قسم ثبتت إباحتھ بالنص ال�شرعي، وھ�ذا ال              - ٣
یج��وز تقیی��ده؛ ألن ذل��ك یعتب��ر ت��شریع وتع��ٍد عل��ى الم��شرِّع الحقیق��ي لألحك��ام وھ��و    

، وق��سم ثبت��ت إباحت��ھ ب��البراءة األص��لیة وھ��ذا یج��وز تقیی��ده ولك��ن      -  -الم��ولى 
  . بضوابط

  قاع��دة تقیی��د المب��اح قاع��دة أص��ولیة قدیم��ة ت��ضرب بج��ذورھا ف��ي أعم��اق الم��صنفات  - ٤
  .األصولیة، وإن لم تكن مدونة بشكلھا الحالي

ي الرس�الة    تم التدرج في التعبیر عن قاعدة تقیید المباح بدًءا من إش�ارات ال�شافعي ف�                 - ٥
  . ومروًرا بإدعاء النظام 

» سد الذرائع«   من الصور التي عبَّر بھا األصولیون القدامى عن تقیید المباح قاعدة - ٦
  »األصل في األشیاء  اإلباحة أم الحظر؟« وقاعدة 

أن یك�ون تقیی�د المب�اح محقًق�ا لم�صلحة حقیقی�ة          :   لتقیید المباح ضوابط كثیرة، أھمھ�ا         - ٧
 وكلیة عامة، وأال یصطدم تقیید اإلمام للمباح بالشرع، وأن یوكل أمر            غیر متوھمة 

  . تقیید المباح من ولي األمر إلى أھل الحل والعقد من علماء األمة المجتھدین

أن ال یمنع اإلمام ج�نس المب�اح عل�ى إطالق�ھ، ب�ل ل�ھ فق�ط أن         :   ومن الضوابط أیًضا      - ٨
ما جعل لإلمام حق التصرف فیھ بسیاستھ یمنع فرًدا من أفراده، وأن یكون المباح م       

واجتھاده، وأن یفضي العمل بالمباح إلى مفسدة ظاھرة متحققة، فیكون تدخل اإلمام 
  . بتقییده للمباح لمنع حصول ھذه المفسدة 

  للقاعدة تطبیقات كثیرة ال تعد وال تح�صى، وق�د ذك�رت ف�ي البح�ث ثالث�ة تطبیق�ات،                       - ٩
ز لإلمام وضع إشارة مرور في المیادین والطرقات ، فیجو)إشارة المرور : (األول  

العام��ة لتنظ��یم عملی��ة ال��سیر والم��رور فیھ��ا، بم��ا ی��ضمن ویحق��ق س��المة الجمی��ع         
  .ومصلحتھم العامة
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وھ���م ال���َسَوَقة ال���ذین یحمل���ون مت���اعھم  ) الباع���ة الج���ائلین: (  م���ن التطبیق���ات أی���ًضا- ١٠
یج�وز لھ�م االرتف�اق ب�الطریق        ویتجولون بھ في المیادین والشوارع العامة، فھؤالء        

العام بمباشرة البی�ع وال�شراء فی�ھ ولك�ن ب�ضوابط، ف�إذا ل�م یلتزم�وا بھ�ا ُح�ق لإلم�ام                      
منعھم من التواجد في المیادین والشوارع العامة إذا كان وجودھم بھ�ا ی�ضیق عل�ى                 

  . المارة ویضر بھم

ض مب��اح ب��البراءة فاالنتف��اع ب��األر) المحمی��ات الطبیعی��ة: (  وم��ن التطبیق��ات أی��ًضا - ١١
األصلیة، ولكن یجوز لإلمام أن یضرب حمى حول بقعة من األرض ویمنع الن�اس           
عنھا، إذا كان ضرب الحمى ھذا یؤدي إلى منفعة عامة تعود على جمیع المسلمین، 

  . وال یضیق علیھم بھذا الحمى 

  وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  فھرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم جلَّ من أنزلھ 

  :ـ التفسیر وعلوم القرآن 

 بیروت، –، دار الكتب العلمیة ھ٥٤٣: أحكام القرآن البن العربي ت  )١
  .م٢٠٠٣ -ھ ١٤٢٤طبعة ثالثة 

: ، تحقیق ھ٣١٠: جامع البیان في تأویل القرآن البن جریر الطبري ت  )٢
 -ھ ١٤٢٠ى  بیروت، طبعة أول–أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة 
  .م ٢٠٠٠

أحمد البردوني : ه، تحقیق ٦٧١: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ت  )٣
ه ١٣٨٤ القاھرة، طبعة ثانیة –وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

  .م ١٩٦٤ –

  :ـ الحدیث وشروحھ، واآلثار

ه، على سنن النسائي مكتب المطبوعات ١١٣٨: حاشیة السندي ت  )١
  .م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ة ثانیة  حلب، طبع–اإلسالمیة 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ، تھ٢٧٣: سنن ابن ماجھ ت  )٢
  . مصر– فیصل عیسى الحلبي –الكتب العربیة 

محمد محیي الدین عبد الحمید، : ه، تحقیق ٢٧٥: سنن أبي داود ت  )٣
  . بیروت – صیدا –المكتبة العصریة 

حمد عبد القادر عطا، دار م: ، ت ھ٤٥٨: السنن الكبرى للبیھقي ت  )٤
  .م ٢٠٠٣ -ھ ١٤٢٤ بیروت، طبعة ثالثة -الكتب العلمیة

حسن عبد المنعم شلبي، : ه، تحقیق ٣٠٣: السنن الكبرى للنسائي ت  )٥
  م٢٠٠١ –ه ١٤٢١ بیروت، طبعة أولى –مؤسسة الرسالة 

طبعة ،بیروت–دار احیاء التراث العربي ، ه٦٧٦:شرح مسلم للنووي ت )٦
  .ه١٣٩٢ثانیة 
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محمد زھیر بن ناصر الناصر، : ، تحقیق ھ٢٥٦:صحیح البخاري ت  )٧
  ھ١٤٢٢دار طوق النجاة، طبعة أولى 

فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : ، تحقیق ھ٢٦١: صحیح مسلم ت  )٨
  . بیروت –العربي 

، ھ٨٥٢: فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني ت  )٩
  .م ٢٠٠٠ -ھ ١٤٢١ أولى  بیروت، طبعة–دار المعرفة 

محمد عبد : ه، تحقیق ٤٠٥: المستدرك على الصحیحین للحاكم ت  )١٠
  .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤القادر عطا، طبعة ثالثة 

 عادل مرشد، –شعیب األرنؤوط : ه، تحقیق ٢٤١: مسند أحمد ت  )١١
  .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢١ بیروت، طبعة أولى –مؤسسة الرسالة 

كمال یوسف الحوت، مكتبة : قیق، تحھ٢٣٥: مصنف ابن أبي شیبة ت  )١٢
  .ھ١٤٠٩ الریاض، طبعة أولى –الرشد 

ه،  مطبعة ٤٧٤: المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي األندلسي ت  )١٣
  .ه ١٣٣٢ القاھرة، طبعة أولى –السعادة 

 محمود –بشار عواد معروف : ، تحقیق ھ١٧٩: موطأ اإلمام مالك ت )١٤
  .ھ١٤١٢ بیروت –خلیل، مؤسسة الرسالة 

  :ـ  أصول الفقھ 

موفق منور سادیو، رسالة ماجستیر / اإلباحة عند األصولیین، إعداد د )١
  . مكة المكرمة-جامعة الملك عبد العزیز 

منھاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي (اإلبھاج في شرح المنھاج  )٢
لتقي الدین السبكي وولده تاج الدین السبكي ،دار الكتب ) ھ٧٨٥: ت 

  .م ١٩٩٥ -ھ ١٤١٦ بیروت، –العلمیة 

: ، تحقیق ھ٤٥٦اإلحكام في أصول األحكام البن حزم األندلسي ت  )٣
  . بیروت–أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجدیدة 
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عبد الرازق : ، تحقیق ھ٦٣١: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ت  )٤
  . بیروت –عفیفي، المكتب اإلسالمي 

: علم األصول للشوكاني ت إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من  )٥
  . القاھرة –، دار الكتبي ھ١٢٥٠

 مصر طبعة –أصول الفقھ ألبو النور زھیر، المكتبة األزھریة للتراث  )٦
  .م ٢٠٠٤ -ھ ١٤٢٥

: ،  تھ٧٥١: إعالم الموقعین عن رب العالمین البن قیم الجوزیة ت  )٧
 -ھ ١٤١١ بیروت، طبعة أولى –محمد عبد السالم، دار الكتب العلمیة 
  .م ١٩٩١

 القاھرة، طبعة أولى –، دار الكتبي ھ٧٩٤: البحر المحیط للزركشي ت  )٨
  .م ١٩٩٤ -ھ ١٤١٤

: ، تحقیقھ٤٧٨: البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین الجویني ت  )٩
 بیروت، طبعة أولى –صالح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة 

  .م ١٩٩٧ -ھ ١٤١٨

محمد حسن : ، ت ھ٤٧٦: للشیرازي ت التبصرة في أصول الفقھ  )١٠
  .ھ١٤٠٣ دمشق، طبعة أولى –ھیتو، دار الفكر 

عبد الرحمن / تقیید المباح في بعض قوانین األسر، بحث للدكتور )١١
  . المغرب –العمراني، جامعة القاضي عیاض، مراكش 

  .بیروت–مركز نماء للبحوث والدراسات ،تقیید المباح للحسین الموس  )١٢

 –، مصطفى البابي الحلبي ھ٩٧٢: یر ألمیر بادشاه ت تیسیر التحر )١٣
  .م١٩٣٢ -ھ ١٣٥١مصر 

 –أحمد شاكر، مكتبة الحلبي / ، تحقیقھ٢٠٤: الرسالة للشافعي ت  )١٤
  .م١٩٤٠ -ھ ١٣٥٨مصر، طبعة أولى 

،  مؤسسة ھ٦٢٠: روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة المقدسي ت  )١٥
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  .م ٢٠٠٢ -ھ ١٤٢٣الریان، طبعة ثانیة  

أحمد / د: ، تحقیق ھ٤٥٨: العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى ت  )١٦
  .م١٩٩٠ -ھ ١٤١٠بن علي بن سیر المباركي، طبعة ثانیة 

  .،  عالم الكتبھ٦٨٤: الفروق للقرافي ت  )١٧

 –، دار الكتب العلمیة ھ٤٧٦اللمع في أصول الفقھ للشیرازي ت  )١٨
  .ھ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣بیروت، طبعة ثانیة 

 سعید –حسین علي البدري : ، تھ٥٤٣:  البن العربي ت المحصول )١٩
  .م ١٩٩٩ -ھ ١٤٢٠ عمان، طبعة أولى –فودة، دار البیارق 

 بیروت، طبعة –، دار الكتب العلمیة ھ٦٠٦: المحصول للرازي ت  )٢٠
  .م١٩٩٩ -ھ ١٤٢٠أولى 

طبعة ،بیروت–دار الكتب العلمیة ،ه٥٠٥:المستصفى للغزالي ت )٢١
  .م١٩٩٣-ه١٤١٣أولي

: ، ت ھ٥٠٥: لمنخول من تعلیقات األصول ألبي حامد الغزالي تا )٢٢
  . دمشق– بیروت، دار الفكر –محمد حسن ھیتو، دار الفكر المعاصر

أبو عبیدة آل سلیمان، دار ابن : ،  تحقیقھ٧٩٠: الموافقات للشاطبي ت  )٢٣
  .م ١٩٩٧ -ھ ١٤١٧عفان، طبعة أولى 

لجمال الدین اإلسنوي ) منھاج الوصول للبیضاوي(نھایة السول شرح  )٢٤
 –م ٢٠٠٣ بیروت، طبعة ثانیة –، دار الكتب العلمیة ھ٧٧٢: ت 

  .ھ١٤٢٤
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  :ـ الفقھ وقواعده 

أحكام حوادث المرور في الشریعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر بجامعة  )١
  .محمد علي مشیب / أم القرى، إعداد

 الكتب ، دارھ٩٧٠: األشباه والنظائر البن نجیم الدین الحنفي، ت  )٢
  .م١٩٩٣ -ھ ١٤١٣ لبنان، طبعة أولى – بیروت –العلمیة 

  .م١٩٩٠ –ه ١٤١٠ بیروت، –ه، دار المعرفة ٢٠٤: األم للشافعي ت  )٣

: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین الكاساني الحنفي ت  )٤
  .م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ بیروت، طبعة ثانیة –ه، دار الكتب العلمیة ٥٨٧

: ذھب اإلمام الشافعي ألبي الحسین العمراني الیمني ت البیان في م )٥
 جدة، طبعة أولى -قاسم محمد النوري، دار المنھاج : ه، تحقیق ٥٥٨

  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١

ه، دار الكتب ٨٩٧: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل للعبدري المواق ت  )٦
  .م ١٩٩٤ –ه ١٤١٦ طبعة أولى –العلمیة 

إلمام الشافعي وھو شرح مختصر الحاوي الكبیر في فقھ مذھب ا )٧
 –الشیخ علي محمد معوض : ه،  تحقیق٤٥٠: المزني، للماوردي ت 

 بیروت، طبعة –الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة 
  .م١٩٩٩ –ه ١٤١٩أولى 

زھیر الشاویش، المكتب : ه، تحقیق ٦٧٦: روضة الطالبین ت  )٨
  .م١٩٩١ –ه ١٤١٢ة ثالثة  عمان، طبع– دمشق – بیروت –اإلسالمي 

  .ه، دار الفكر ٧٨٦: العنایة شرح الھدایة للرومي البابرتي ت  )٩

موفق عبد اهللا عبد القادر، / د : ه، تحقیق ٦٤٣: فتاوى ابن الصالح ت  )١٠
  .ه١٤٠٧ بیروت، طبعة أولى –مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب 

  . مصر– ه، دار المعارف٧٥٦: ت ) تقي الدین(فتاوى السبكي  )١١
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،  مكتبة ھ٦٦٠: قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم ت )١٢
  .م١٩٩١ -ھ ١٤١٤ القاھرة –الكلیات األزھریة 

ه،  ٦٨٦: اللباب في الجمع بین الُسنة والكتاب للمنبجي الحنفي ت  )١٣
 سوریا، طبعة ثانیة –محمد فضل عبد العزیز مراد، دار القلم : تحقیق 

  .م ١٩٩٤ –ه ١٤١٤

 –ه ١٤١٤ بیروت، –ه،  دار المعرفة ٤٨٣: المبسوط للسرخسي ت  )١٤
  .م١٩٩٣

عبد الرحمن بن محمد : ،  ت ھ٧٢٨: مجموع الفتاوى البن تیمیة ت  )١٥
 المملكة العربیة السعودیة - المدینة المنورة–بن قاسم، مجمع الملك فھد 

  .م ١٩٩٥ -ھ ١٤١٦

  .لفكر،  دار اھ٦٧٦المجموع شرح المھذب للنووي ت  )١٦

  .ه، مكتبة القاھرة ٦٢٠: المغني البن قدامة المقدسي ت  )١٧

ه، دار الكتب ٤٧٦: المھذب في فقھ اإلمام الشافعي للشیرازي ت  )١٨
  . بیروت –العلمیة 

  الموسوعة الفقھیة الكویتیة )١٩

، ت ھ٥٩٣: الھدایة في شرح بدایة المبتدي ألبي الحسن المرغیناني ت  )٢٠
  . بیروت–تراث العربي طالل یوسف، دار إحیاء ال: 

أحمد محمود إبراھیم : ه، تحقیق ٥٠٥: الوسیط في المذھب للغزالي ت  )٢١
  .ه١٤١٧ القاھرة، طبعة أولى –دار السالم /  محمد محمد تامر –

  :ـ  اللغة العربیة ومراجع أخرى 

  .، تحقیق مجموعة، دار الھدایة ھ١٢٠٥: تاج العروس للزبیدي ت  )١

محمد عوض، : ، تحقیق ھ٣٧٠: ور الھروي ت تھذیب اللغة ألبي منص )٢
  .م ٢٠٠١ بیروت، طبعة أولى –دار إحیاء التراث العربي 
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  .، مكتبة دار البیان ھ٧٥١: الطرق الحكیمة البن قیم الجوزیة ت  )٣

 بیروت، –، مؤسسة الرسالة ھ٨١٧: القاموس المحیط للفیروزآبادي ت  )٤
  .م ٢٠٠٥ -ھ ١٤٢٦طبعة أولى 

 بیروت، طبعة –، دار صادر ھ٧١١: ن منظور ت لسان العرب الب )٥
  .ھ ١٤١٤ثالثة 

، تحقیق الشیخ یوسف ھ٦٦٦: مختار الصحاح للرازي الحنفي ت  )٦
 -ھ ١٤٢٠ بیروت، طبعة خامسة – صیدا –محمد، المكتبة العصریة 

  .م ١٩٩٦

: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ألبي العباس الفیومي ت  )٧
  . بیروت –میة ، المكتبة العلھ٧٧٠

  . مصر –المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة  )٨

عبد السالم ھارون، : ، تحقیق ھ٣٩٥معجم مقاییس اللغة البن فارس ت  )٩
  .م١٩٧٩ -ھ ١٣٩٩ القاھرة –دار الفكر 

، دار ھ٨٧٤: النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة البن تغري ت  )١٠
  . مصر –الكتب 

  

  هللا تعالى وتوفیقھ ،،تم بحمد ا

      

  

 




