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جامعة األزهر
كلية الشريعة والقانون بدمنهور

فيض الفتاح
يف

أحكام املبـــــــاح

إعداد الدكتور

هالل فوزي عامر السباعي

مدرس أصول الفقه بالكلية
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بسم ا الرمحن الرحيم

مةاملقد

المكلـــف عبـــاده بمـــا ، الحمـــد هللا رب العـــالمین محكـــم الفـــروع باألصـــول 
والـصالة ، َّالمحلـل لعبـاده مالـذ مـن مـشروب ومـأكول، تدركه الفهـوم والعقـول 

وعلــــي صــــحبه ، مــــا بــــاح بــــذلك بــــواح وأســــر والــــسالم علــــي نبیــــه محمــــد 
َّفــاللهم صــل علیــه صــالة تنجینــا بهــا مــن ، المطلقــین مــن األغــالل واإلصــر 

وتطهرنا بهـا مـن ، وتقضي لنا بها جمیع الحاجات ، میع األهوال واآلفات ج
وتبلغنــا بهــا أقــصي الغایــات ، وترفعنــا بهــا أعلــي الــدرجات ، جمیــع الــسیئات 

.من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات 
،،،وبعد

وكلما كان العلم أقرب إلي معرفة ، فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم 
ومنزلـة األصـول ، كان أشرف ما تزكوا به العقـول والنفـوس ، وس الملك القد

فبـه ، فهو عمدة الفقه  وخلیل الفقیـه ، من الدین كمنزلة المقبض من المتین 
وتعقـــد وتحفـــظ بـــه العقیـــدة ، وتقیـــد  وتحـــصر بـــه المـــسائل ، تـــضبط الفـــروع 

وتعــــرف بــــه  ، وینــــضبط بــــه بــــاب االجتهــــاد فــــال یغلــــق وال یطلــــق ، وتــــسدد 
وألهمیــة هــذا العلــم وشــرفه اســتخرت اهللا ، الــشریعة ویــسرها المطلــق ســماحة

فیض الفتاح  في أحكـام المبـاح "عز وجل أن أكتب بحثا في المباح وسمیته 
"

:وقد قسمته إلي مقدمة وتمهید وعشرة مباحث وخاتمة
.تعریف الحكم الشرعي وأقسامه:التمهید 

حقیقة المباح:المبحث األول
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لفرق بین اإلباحة والمباح ا: المبحث الثاني 
أقسام المباح: المبحث الثالث
.صیغ اإلباحة :المبحث الرابع

هل المباح مأمور به ؟: المبحث الخامس
هل المباح من التكلیف ؟: المبحث السادس
تغیر حكم المباح بین الجزئیة والكلیة : المبحث السابع
َّهل  المباح داخل في مسمي الواج: المبحث الثامن  ب ؟ُ
هل المباح من الشرع ؟: المبحث التاسع
هل المباح حسن ؟: المبحث العاشر

.ففیها أهم نتائج وثمار هذا البحث:وأما الخاتمة 
ثم أنهیت البحث بعرض ألهم المراجع المختلفة التـي رجعـت إلیهـا علـي 

.اختالف في طبعات المرجع الواحد في بعض األحیان 
لــیس هــو الباحــث المــالك الــذي ال ٕوانــي لمــوقن مــن أن الباحــث الــسوي
ٕوانمــا الباحـث الـسوي األواب الــذي ، یقـع فـي خطـأ وال یــصیبه نقـص أو زلـل 

وحــسبنا فــي قولــه ، یرجــع عــن خطئــه كلمــا أخطــأ ویرتفــع عــن زلتــه كلمــا زل 
ُإن تكونــوا عــز وجــل فــي معــرض العفــو عــن الــصالحین والمغفــرة لألوابــین  ُ َ ْ ِ

َصالحین ِ ِ َفإنه كان لألَ ْ ِ َ َ ُ ًوابین غفوراََِّ ُ َ َ ِ َّ١.(

.اإلسراءسورةمن٢٥اآلیةجزء) ١
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:متهيد 
المبــاح مــن األحكــام الــشرعیة ولكــي تتبــین مكانتــه بــین األحكــام الــشرعیة 

لألحكـام الـشرعیة بـشكل عـام فـأقول وبـاهللا -ولـو بإیجـاز–البد وأن أتعرض 
: التوفیق

:تعريف احلكم الشرعي وأحكامه وأقسامه


) ١وكـذا القـضاء، علـي الفـصل –أیـضا –ویطلـق ،المنع : الحكم لغة
.

خطــــاب الــــشرع المتعلــــق بأفعــــال المكلفــــین باالقتــــضاء أو : "واصــــطالحا
).٢التخییر أو الوضع
:شرح التعریف 

وهــــو ، معنـــاه مـــا یقـــصد بـــه إفهــــام مـــن هـــو متهیـــئ لفهمـــه ) خطـــاب (
.كالجنس في التعریف  یشمل خطاب الشرع وخطاب  غیره

، فإنـه ال یـسمي حكمـا ، خـرج بـه خطـاب غیـر الـشرع قیـد أول ) الشرع(
وذكــــر لیــــشمل خطــــاب اهللا عــــز وجــــل وخطــــاب رســــوله ، ّوعبــــر بالــــشرع 

الكلیات، ١٦٦، ١٦٥صـالصحاحمختار، ١٤٥، ١/١٤٤المنیرالمصباحانظر) ١
.٣٨٠صـالكفويالبقاءألبي

الرحموتاتحفو، ١/٢٢٠المنتهيمختصر، ٥٧صـالفقهأصولفيالمختصرانظر) ٢
اإلبهاجمعالوصولمنهاج، ١/١٧٠لألرمويالتحصیل، ١/٥٥للغزاليالمستصفى١/٥٤
١/٤٣.
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أن الخطــاب المــذكور یــدل علیــه الكتــاب والــسنة –رحمــه اهللا -) ١المحلــي 
).٢وغیرهما 

خرج به خطـاب الـشارع المتعلـق ، قید ثان ) :المتعلق بأفعال المكلفین (
كالخطــاب المتعلـــق بذاتــه تعــالي وصـــفاته نحــو قولـــه :مكلفـــین بغیــر أفعــال ال

ُاللــــه ال إلـــــه إال هــــو الحــــي القیــــومتعــــالى  َُّ ْ ْ َ ُّّ َ َ َُ ُ َّ ِ َِوكالخطــــاب المتعلــــق بــــذات )٣
ْوالله خلقكمالمكلفین نحو قوله تعالى ُ َ َ َ ُ َّ ْمنَ ٍترابِ َُ٤.(

أي المرتبط )والمتعلق(
ن ویـدخل تحـت قدرتـه مـا جمع فعل وهـو مـا یـصدر عـن اإلنـسا)بأفعال(

.لیشمل فعل الجوارح والقلب ، یعتبر فعال عرفا 
.جمع مكلف وهو البالغ العاقل) المكلفین(
قید ثالث خرج بـه نحـو قولـه تعـالى ) باالقتضاء أو التخییر أو الوضع (
َوالله خلقكم وما تعملون ُ ََ َْ َ َ َْ ُ َ َ ُ َّفإنه خطاب للشارع متعلق بأفعال المكلفـین ال ) ٥
.لذا ال  یسمي حكما شرعیا ، ي سبیل االقتضاء أو التخییر أو الوضع عل

مفسراكانالشافعيالمصريالمحليالدینجاللإبراهیمبنمحمدبنأحمدبنمحمدهو) ١
: فاتهمؤلمن، والحكامالظلمةبذلكیواجهبالحقَّصداعامنطقیانحویاأصولیامتكلمافقیها
ه٧٩١سنةبالقاهرةولد، ذلكوغیرالفقهأصولفيالجوامعجمعحلفيالطالعالبدر

) ٦/١٦١العارفینهدیة، ٧/٣٠٤الذهبشذراتانظر(ه٨٦٤سنةبهاوتوفي
.١/٥٠البنانيمعالجوامعجمععليالمحليشرح:انظر) ٢
.البقرةسورةمن٢٥٥اآلیةجزء) ٣
.فاطرسورةنم١١اآلیةجزء) ٤
الصافاتسورةمن٩٦اآلیة) ٥
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ٕإمـا طلــب فعـل وامــا طلــب تـرك وكــل واحـد منهمــا إمــا أن : وهـو قــسمان 

فإن كان طلبـا للفعـل طلبـا جازمـا فهـو االیجـاب : یكون جازما أو غیر جازم 
ًوان كــان طلبــا للتــرك ، یــر جــازم فهــو النــدب ٕوان كــان طلبــا للفعــل طلبــا غ،  ٕ

ٕطلبا جازما فهو التحریم  وان كان طلبا للترك طلبـا غیـر جـازم فهـي الكراهـة  ً
.فهذه أحكام تكلیفیه أربعة شملتها كلمة االقتضاء ، 

ّوهو الفعـل الـذي خیـر فیـه بـین الفعـل ، والمراد به المباح ) أو التخییر ( ُ
.والترك
والوضـــع هـــو جعـــل ، التعریـــف للتنویـــع والتقـــسیم فـــي " أو) "أو الوضـــع(

) ١كجعله الطهارة شرطا لصحة الصالة: الشارع الشئ علي نحو خاص 


بعـــد الوقـــوف علـــي تعریـــف الحكـــم الـــشرعي یتـــضح لنـــا أنـــه ینقـــسم إلـــي 
:قسمین

.تكلیفيحكم: األول
وضعيحكم: الثاني

ــم التكلیفــي ــف الحك اب الــشرع المتعلــق بأفعــال المكلفــین هــو خطــ: تعری
ّباالقتــــضاء أو التخییــــر وســــمي  ، ألنــــه إلــــزام مــــا فیــــه كلفــــة ومــــشقة " تكلیفــــا"ُ

ـــذا كـــان الحكـــم التكلیفـــي ، )٢ٕواطالقـــه علـــي اإلباحـــة مـــن بـــاب  التغلیـــب  ول
.شامال اإلیجاب والندب والتحریم والكراهة واإلباحة

، ١/٤٢السولنهایة، ٣٢٦، ١/٣٢٥المختصربیان، ١/٢٢١،٢٢٢العضدشرحانظر) ١
مختصرشرح، ٣٤٢-١/٣٣٣المنیرالكوكبشرح، ٤٢، ١/٤١العقولمناهج، ٤٣

.٢٥٤–١/٢٤٧الروضة
.١٠٢، ١/١٠١الحرمینإلمامالبرهانانظر) ٢
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:الوضعيالحكمتعریف
الشرع الذي اقتضي وضـع شـئ سـببا لـشئ خطاب : الحكم الوضعي هو

.إلخ......آخر أو شرطا أو رخصة أو عزیمة
ّوســـمي وضـــعیا ألن الـــشارع هـــو الـــذي وضـــع هـــذه األســـباب للمـــسببات  ُ

) ١والشرط للمشروط وهكذا

:مذهبینعليذلكفياألصولیوناختلف

فیــــة لـــزوم الفعــــل ذهـــب جمهـــور األصــــولیین الـــذین نظــــروا إلـــي كی:أوال
إلي –بغض النظر عن كون دلیله قطعیا أو ظنیا –المأمور به وعدم لزومه 

:أنه ینقسم إلي خمسة أقسام هي 
.هو ما یذم تاركه شرعا: الواجب 
.وهو ما یذم فاعله شرعا: المحرم

.وهو ما یرجح فعله علي تركه شرعا من غیر ذم : المندوب 
.فعله شرعا من غیر ذموهو ما یرجح تركه علي: المكروه 
)٢وهو ما استوي طرفاه في نظر الشرع :المباح 

.٧، ٦صـللشوكانيالفحولإرشاد١/١٢٧المحیطبحرالانظر) ١
صالفصولتنقیحشرحفيالتكلیفيالحكمأقسامتعریففيالقرافيكالمنصهوهذا) ٢

انظر(تعابیرهماختلفتولو، األصولیینمنغیرهكثیرونالمعنيهذاعليوافقهوقد، ٧١
، ١٢٣–١/٩٧لآلمدياالحكام، ١٠٤–١/٩٥المحصول، ٢١٦-١/٢١٣البرهان
)٩٣–١/٩٠الناظرروضة
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ـــي دلیللـــزوم الفعـــل مـــن حیـــث  القطعیـــة :الحنفیـــةثانیـــا الـــذین نظرواإل
: فقسموا الحكم التكلیفي إلي سبعة أقسام، ) ١بجانب كیفیة داللته، والظنیة 

.وهو ما طلب الشارع فعله بدلیل قطعي ال شبهة فیه : الفرض
.وهو ما ثبت طلب فعله بدلیل فیه شیهة : واجبال

.وهو ما یمدح فاعله وال یذم تاركه: المندوب
.وهو ما ثبت طلب تركه بدلیل قطعي ال شبهة فیه : المحرم 

.وهو ثبت طلب تركه بدلیل ظني فیه شبهة : المكروه تحریما
.وهو ما كان تركه أولي من فعله : المكروه تنزیها

)٢یتعلق بكل من فعله وتركه ثواب وال عقابوهو ما ال: المباح

ثبتماأحكاموجدوالماوالحنفیة( ٥٨-١/٥٧وشرحهالثبوتمسلمفيجاءهذاوفي) ١
، الحتميالطلبفيالدالحالالتقسیمفيالحظواظنيبدلیلثبتلمامخالفةقطعيبدلیل
) .البابفيالعمدةألنه
تسهیل، ٦٧–٢/٦٢الغفارفتح، ١/٥٨الثبوتسلمم، ١٢٦-٢/١٢٤التلویحانظر) ٢

.٢٥٠–٢٤٨صالوصول
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األولاملبحث
املباححقيقة

ویطلــق بمعنــي ، االتــساع : المبــاح فــي اللغــة :تعریــف المبــاح فــي اللغــة
وهـو ، وباح الشئ بوحا من بـاب قـال بمعنـي ظهـر ، اإلذن ومعني اإلعالن 

الرجـل أبـاح: فیقـال، وبـالهمز أیـضا ، باح به صاحبه : یتعدیبالحرف فیقال 
واســتباحه ، ، أي أذن فــي األخــذ والتــرك منــه وجعلــه مطلــق الطــرفین ، مالــه 

والمبـــاح مـــشتق مـــن اإلباحـــة وهـــي إطـــالق الیـــد فـــي ) ١النـــاس أقـــدموا علیـــه 
)٢الشئ

المباح في االصطالح) ٣حد
:ذكرت له تعریفات كثیرة أذكر منها ما یأتي: وفي االصطالح 

كمـا أنـه : ر مفصح عـن المـراد وهو تعریف غی) ٤ما استوي طرفاه ) ١
.ٕوان لم یكن من المباح ، غیر مانع من دخول كل ما استوي طرفاه 

وفـي معنـاه مـا فــي ) ٥مـا ال یثـاب علـي فعلـه وال یعاقـب علــي تركـه ) ٢
وهو تعریـف بـذكر ، ) ٦إن المباح ما خال من مدح أو ذم : الكوكب المنیر 

مرضـي عنـد المحققـین مـن وذلـك أي التعریـف بحكـم الـشئغیر ، حكم المبـاح 
.العلماء 

صـالمنیرالمصباح، ٢٧٤، ٢٧٣/ ١المحیطالقاموس، ١٣١/ ٤العربلسان: انظر) ١
.٢٨صـالصحاحمختار، ٢٤
.  ١/٣١٥اللغةمقاییسمعجم: انظر) ٢
كتعبدكموالكوبینبینكفصلالاهللاأهلوعند.الشئماهیةعليدالقول: الحد) ٣

) .٧٣صـللجرجانيالتعریفاتانظر(المحدودینوالمكانالزمانفيوانحصارك
.١٣٢صـ، للجرجانيالتعریفاتانظر) ٤
.٢٩٥صـالتعاریفمهماتعليالتوقیف: انظر) ٥
.٤٢٢/ ١المنیرالكوكبشرح: انظر) ٦
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َّهــو مــا خیــر الــشارع فیــه بــین الفعــل والتــرك ):١وقــال إمــام الحــرمین ) ٣
) .٢من غیر اقتضاء وال زجر 

الــذي : َّبعــد ذكـره لتعریــف زیفـه بقولــه ) : ٣وعرفـه أبــو حامـد الغزالــي) ٤
وال، غیر مقرون بـذم فاعلـه ومدحـه ، ورد اإلذن من اهللا تعالي بفعله وتركه 

) .٤بذم تاركه ومدحه 
، هـــو مـــا أذن اهللا فـــي فعلـــه وتركـــه ): ٥وقـــال ابـــن  قدامـــة المقدســـي) ٥

وهو تعریـف اإلمـام الغزالـي مـع تغییـر ) . ٦غیر مقترن بذم فاعله وال مدحه 
.یسیر في العبارة

الشافعيالجوینيمحمدبنیوسفبناهللاعبدبنالملكعبدالمعاليأبوالدینضیاءهو) ١
الشافعیةطبقاتانظر(ه٤٧٨سنةتوفيذلكوغیرالفقهأصولفيالبرهان: مؤلفاتهمن
) .ه١/٢٧٣المبینالفتح، ١٢٨/ ١٢والنهایةالبدایة٧٩٩/ ٢
.١/٣١٣البرهانانظر) ٢
أصوليالحرمینإمامعليفقهتالغزاليالطوسيأحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدهو) ٣

البدایةانظر(ه٥٠٥سنةتوفيذلكوغیرالدینعلومإحیاء: مؤلفاتهمن، فقیهمتكلم
) .٤/٢١٦األعیانوفیات، ١٢/١٧٣والنهایة

.١/٦٦للغزاليالمستصفيانظر) ٤
ئمةاألأحدمحمدأبوالدینموفقالمقدسيقدامةبنمحمدبنأحمدبناهللاعبدهو)  ٥

الفتحانظر(ه ٦٢٠سنةتوفيذلكوغیرالناظرروضة، المغني: مؤلفاتهمناألعالم
).٥/٨٨الذهبشذرات، ٢/٥٣المبین

.٣٧صـالناظرروضةانظر) ٦
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) ٢َّفي اإلحكام ثالث تعریفات  غیـر مرضـیة عنـده )١وذكر اآلمدي) ٦
: وجــاء بتعریــف مــن عنــده هــو ) ٣عــدم الجمــع نقــضها إمــا بعــدم المنــع أو ب

مادل الدلیل السمعي علي خطاب الشارع بالتخییر فیه بین الفعل والترك من 
غیر بدل 

:ّوبین محترزات تعریفه علي الوجه األتي
أي داللــة الــدلیل الــسمعي علــي خطــاب الــشارع فاصــل لــه :فالقیــد األول 

خـرج بـه الواجـب –غیـر بـدل أي مـن –والقیـد الثـاني ، عن فعل اهللا تعـالى 
)٤المخیر والواجب الموسع في أول الوقت

ثمحنبلیانشأه ١٥٥سنةولدالدینبسیفالملقبالفقیهمحمدبنعليأبيبنعليهو) ١
ومنتهياإلحكام: مصنفاتهمناألصولفيیجاریهمنزمانهفيیكنلمبالشافعیةتمذهب
).٢/٥٧المبینالفتحانظر(ه ٦٣١سنةتوفيالسول

بأنهودفعه، شرعاوتركهفعلهبینفیهالمرءخیرما) أ: هيذكرهاالتيوالتعریفات) ٢
زمالعمعالوقتأولفيالموسعوالواجب، االختیارقبلالكفارةخصاللدخولمانعغیر
لدخول، مانعغیربأنهودفعه، والعقابالثوابعدمفيجانباهاستويما) ب–. فعلهعلي
َّودلفاعلهأعلمما) ج–مباحةبأنهامتصفةولیستتعالىاهللاأفعال فيعلیهضررالبأنهُ
خیرالذيالفعلمنهیخرجألنه، جامعغیربأنهودفعهاآلخرهفيلهنفعوالتركهوالفعله

فعلهاستواءعليالسمعيالدلیلداللةأو، فاعلهإعالممع، والتركالفعلبینفیهالشارع
انظر(الضررعليوتركهفعلهاشتملٕوانمباحفإنه، وأخريدنیا، والمفسدةالمصلحةفي

. ) بعدهاوما٢/٦٢٣الوصولنهایة، ١/١٢٣االحكام
.١/١٢٣لآلمدىاإلحكامانظر) ٣
.١/١٢٣السابقالمرجعظران) ٤
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بأنه ما ال یتعلـق بفعلـه وتركـه مـدح ) : ١وعرفه القاضي البیضاوي ) ٧
أفـسد التعریـف ) وال ذم: (بعـد شـرحه بـأن قولـه ) ٣وانتقده اإلسنوي) ٢وال ذم 

إن : وقـال، ولو حذفه لم یرد علیه شئ لخروج األحكام األخرى من دونـه ، 
كمـا انتقـده ، والحدود تصان عن الحـشو والتطویـل ، زیادة في الحد ) وال ذم(

وعلي هذا فأفعـال غیـر المكلفـین ، إن المباح قسم من أفعال المكلفین : بقوله
فهـو علـي ، مـع أن الحـد صـادق علیهـا ، كالنائم والساهي لیست من المبـاح 

ّكمـا قیـد ، الـذم بأنـه شـرعي كما انتقده بأنه لم یقیـد المـدح و)٤هذا غیر مانع 
أنـه : ومـن الممكـن أیـضا أن یؤخـذ علـي هـذا التعریـف ) ٥غیره من األحكام 

.وهو من غیر المقبول في التعریفات، ذكر في تعریفه حكم المباح 

بالمدینةولدالشافعيالبیضاويعليبنمحمدبنعمربناهللاعبدالخیرأبوهو) ١
، األصولعلمإليالوصولمنهاج: مؤلفاتهمن، نسبٕوالیهاشیرازقرببفارسالبیضاء
هایةوالنالبدایةانظر(ه ٦٨٥سنةبتبریزاهللارحمه–توفي، الدینأصولفياإلیضاح

). ٩١/ ٢المبینالفتح، ١٣/٣٠٩
.١/٤٨السولنهایةبشرحالوصولمنهاجانظر) ٢
القرشيإبراهیمبنعليبنعمربنعليبنالحسنبنالرحیمعبدمحمدأبوهو) ٣

( ه ٧٧٢سنةتوفي، السولنهایة، التمهید: مؤلفاتهمن، ه ٧٠٤سنةبإسناولدالشافعي
).٢/٣٥٤الكامنةالدرر، ١٩٤، ٢/١٩٣المبینالفتحانظر

.١/٤٩الوصولمنهاجانظر) ٤
.١/٢٧٥المحیطالبحرانظر) ٥
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بأنه ما ُأذن في فعله وتركه من حیث هو ترك ): ١وعرفه الزركشي ) ٨
َّوقـــد بـــین قیـــود ، )٢لـــه مـــن غیـــر تخـــصیص أحـــدهما باقتـــضاء مـــدح أو ذم 

أنـــه قـــد یتـــرك المبـــاح ، تعریفـــه وذكـــر أنـــه أراد بقیـــد مـــن حیـــث هـــو تـــرك لـــه 
بـل قـد یكـون تركـه ، فال یكون تركه وفعله سـواء، بالحرام والواجب والمندوب 

.ٕوانما یستوي األمران إذا ترك المباح بمثله ، واجبا 
ضــرر وقــد یطلــق علــي مــا ال........رحمــه اهللا-)٣قــال الــشوكاني) ٩

أي ال ، كمـــا یقـــال دم المرتـــد مبـــاح ، ٕوان كـــان تركـــه محظـــورا، علـــي فاعلـــه 
ومعني هذا أنـه یـدخل فـي المبـاح بنـاء علـي هـذا ، ) ٤ضرر علي من أراقه 

مــا یكــون حرامــا فـــي ذاتــه فــي األصــل ثـــم ، التعریــف الــذي ذكــره الـــشوكاني 
سانا حیـث كـان دمـه بمقتـضي كونـه إنـ، یعرض ما یجعله حالال كـدم المرتـد 

.حراما فلما ارتد زالت حرمة دمه 
كمــا أن أخــذ مــال مــن مهــر الزوجــة یكــون حرامــا بمقتــضي قولــه تعــالي 

ًوان َأردتــم اســتبدال زوج مكــان زوج وآتیــتم إحــداهن قنطــارا ْ ََ ْ ِ َِّ ُ َْ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ ُ َْ ٍَ ٍْ َ َْ َ َ ْ ُ ُفــال تأخــذوا منــه ِٕ ْ ِ ُ ُ َْ َ
ِشیئا َأتأخذونه بهتانا واثمـا مب ُ ً ْ َُِٕ ً ََ َْ ُ ُ ُ ْ ً ْ ولكـن باسـتمرار الـشقاق بینهمـا جـاز أن ) ٥ًینـاَ

.تدفع ماال تفتدي به نفسها وأن یأخذه

الشافعيالزركشيالمصريالتركياهللاعبدبنبهادربنمحمداهللاعبدأبوالدینبدرهو) ١
سنةتوفي، المسامعتشنیف، المحیطالبحرمصنفاتهمن: ه٧٤٥سنةبمصرولد، 

).٢/٢١٨المبینالفتحظران(ه٧٩٤
.١/٢٧٥المحیطالبحرانظر) ٢
بصنعاءولدمحدثفقیهمجتهدالیمانيالشوكانياهللاعبدبنمحمدعليبنمحمدهو) ٣

توفي بصنعاء سنة ، نیل األوطار وغیر ذلك ، إرشاد الفحول : من مؤلفاته ، ه ١١٧٢سنة
). ٣/٩٥٣م األعال، ١٤٥، ٣/١٤٤انظر الفتح المبین (ه ١٢٥٠

.٢٤صالفحولارشادانظر) ٤
.النساءسورةمن٢٠اآلیة) ٥
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وحـرم اهللا تعـالي علـي الـزوج أن یأخـذ إال بعـد "قـال ابـن عطیـة رحمـه اهللا
َّوأكد التحریم بالوعید لمـن تعـدي الحـد ، الخوف أال یقیما حدود اهللا  وأجمـع ، َّ

ال أن یكـون النـشوز وفـساد العـشرة عوام أهـل العلـم علـي تحظیـر أخـذ مالهـا إ
ٕواباحـة الـدم عنــد ، ولكـن یالحـظ أن نفـي اإلثـم فـي أخـذ الفـداء ) ١مـن قبلهـا 

، بمعنـي أن یكـون الفعـل مخیـرا فیـه ، الردة ال یقتضي أن یكـون ذلـك مباحـا 
وكــــان النــــشوز مــــن جانبهــــا یكــــون ، ألن افتــــداء الــــنفس إذا تعــــسرت العــــشرة 

ولـه ، فلـه أن یأخـذ،المال بالنسبة للزوج مباحـا ٕاالفتداء مطلوبا وان كان أخذ
والمرتد بارتداده یقتل وجوبا ما دام مصرا ، أن یعفو وال إثم علیه في الحالین 

ٕوانمـا قلنـا یقتـل وجوبـا لألمربـه فـي ، ولم یتب  بعد أن استتیب ، علي الكفر 
وبهــذا یتبــین أن نفــي اإلثــم والـــضرر ال ) ٢"مــن بــدل دینــه فـــاقتلوه "قولــه 

) .٣بل قد یقترن به ما یدل علي الوجوب ، یقتضي اإلباحة مطلقا
:الراجح من التعریفات

فیمــــا مـــضي یتـــرجح لنــــا تعریـــف اإلمــــام بنظـــرة فاحـــصة وبعقــــل متـــیقظ
ـــــر مـــــن االعتراضـــــات المثـــــارة حـــــول –اآلمـــــدي رحمـــــه اهللا  ـــــوه عـــــن كثی َّلخل

بـالتخییر ما دل الدلیل السمعي علي خطاب الشارع : التعریفات فالمباح هو 
ونكتفــي بمــا أوردنــاه عــن اإلمــام اآلمــدي فــي بیــان ، فیــه بــین الفعــل والتــرك 

.محترزات تعریفه عند ذكر هذا التعریف عن إعادته هنا

األحكاممعرفةإلياألنامإرشاد، ٢/٢٧٩–عطیةابنتفسیر–الوجیزالمحررانظر) ١
.١٦٩، ١٦٨صـالحفناويإبراهیممحمد/ د.أ

، اهللاببعذیعذبالبابوالسیرالجهادكتاب) ٣٠١٧(برقم٦/١٧٣البخاريأخرجه) ٢
حكمبابالمرتداستتابةوكتاب" بینهمشورىوأمرهم: "تعالىقولهباباالعتصامكتابوفي

.والمرتدةالمرتد
.١٦٩صالحفناوي/ د.أاألنامإرشاد، ٣٧، ٣٦صـزهرةأبيللشیخالفقهأصولانظر) ٣
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َّوقد بین الدكتور محمد سالم مـدكور عـددا مـن حـسنات تعریـف اآلمـدي 
) .١جعلته یمیل إلي ترجیحه علي غیره

َوحـالل طلـق، جـائزا : ویـسمي المبـاح  والجـائز )٢ُوالمطلـق والمطلـوب ِ
ویطلـق علـي المبـاح ، فـیعم  غیـر الحـرام ، یطلق علي مـا ال یمتنـع شـرعا : 

، ویطلـــق علـــي مـــا اســـتوي فیـــه األمـــران ، ویطلـــق علـــي مـــا ال یمتنـــع عقـــال 
، وعلـي ذلـك كـل مبـاح جـائز ، ویطلق علي المشكوك فیـه فیهماباالعتبـارین 

).٣ولیس كل جائز مباحا
إن "الوضوء من أكـل لحـم الغـنم فـي حـدیث : في العبادات مثال المباح

عن الوضوء من أكل حینما سئل )٤"ٕوان شئت فال تتوضأ، شئت فتوضأ 
.لحم الغنم

أكــل المباحــات وكــذا الملبوســات إال مــا حرمــه اهللا : ومثالــه فــي العــادات
) .٥تعالى منها

فلـو فعلـه ، أنه ال یتعلق به لذاته ثواب والعقاب أو عتـاب: حكم المباح
ـــو تركـــه ال یعاقـــب وال یـــالم  ـــاب  ول ـــه قـــرائن ، المكلـــف ال یث مـــا لـــم تقتـــرن ب

فلــو أن المكلــف فعــل المبـاح بنیــة التقــرب إلــي اهللا ، فتخرجـه عــن هــذا الحكـم 
كمـا أن الـشخص ، كمن أكـل أونـام لیتقـوي علـي الطاعـة ، تعالى فإنه یثاب 

علیه فـي هـذه الحالـة تناولـه فإنه یجب ، ُلو كان سیهلك لو لم یتناول المباح 

الشاطبيتقسیمكروذبعدهاوما٩٥صـ، والفقهاءاألصولیینعنداإلباحةنظریةانظر) ١
.القانونرجالعندالتقاسیموبعض، الفروقفيالقرافيوتقسیم، الموافقاتفي

.٢٠صـالنفحاتحاشیة، ٢/٦العضدشرح، ١/٢٠المحصول: انظر) ٢
المحیطالبحر، ٤٣٠-١/٤٢٨المنیرالكوكبشرح، ٢/٦,٥المنتهيمختصرانظر) ٣
١/٢٧٦.
.٥/٨٦مسندهفيأحمدأخرجه) ٤
.وزیادةبتصرف٣٩صـزیدانالكریمعبد/ دالفقهأصولفيالوجیزانظر) ٥



-١٧٥٠-

ولـــو أن ، فانقلـــب مـــن مبـــاح إلـــي واجـــب لمـــا اقتـــرن بـــه مـــن مظنـــة الهـــالك 
كمــا فــي زواجــه ، الــشخص غلــب علــي ظنــه أنــه ســیظلم لــو قــام بهــذا المبــاح 
فإنــه یحــرم علیـــه ، بــأكثر مــن واحــدة مــع غالــب ظنــه أو یقینــه بأنــه ســیظلم 

كمـا أن جحـود مـا ، ذه القرینـة الزواج في هذه الحالة فینقلب المباح حراما لهـ
) .١كإنكار إباحة األكل والشرب والنكاح، ثبتمنه بدلیل قطعي كفر 

الكریمعبد/دالوجیز، ١٣٤صـالزحیلي/ دالوجیز، ٣/٢٣٥للشاطبيالموافقات: انظر) ١
.٣٩صـزیدان
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الثانياملبحث
واملباحاإلباحةبنيالفرق

تختلف اإلباحة عن المباح في أن الفعل الذي ال یمـدح المكلـف وال یـذم 
مـــن جهـــة صـــدور هـــذا : علـــي فعلـــه وال علـــي تركـــه ینظـــر إلیـــه مـــن جهتـــین 

اإلباحـة ومـن جهـة : لحكم ومن حیث القیام بهذا الحكم فمـن جهـة الـصدور ا
المباح: الفعل 

تخییر الشارع للمكلف بین الفعل والترك من دون ترجیح :فاإلباحة هي 
.ألحدهما علي األخر 

ّالفعـــل الـــذي خیـــر فیـــه المكلـــف مـــن قبـــل الـــشارع بـــین فعلـــه :والمبـــاح  ُ
.وتركه

حثـون فـي اإلباحـة كحكـم شـرعي ویبحثـون وعلي هذا فعلماء األصـول یب
)١أیضا في المباح كفعل تعلق به الحكم
البحث عن األدلة الشرعیة من حیث : وذلك ألن موضوع علم األصول 

هـو فعـل المكلـف مـن حیـث : وموضوع علم الفقه ، إثباتها لألحكام الشرعیة 
).٢ما یثبت له من األحكام الشرعیة 

منیقصدفریقفكل) اإلباحة(لفظالفقهاءأو) المباح(لفظاألصولیونیستعملوعندما) ١
تخییر): اإلباحة(فمعني، الخاصمجالهفيعلیهاصطلحالذيالمعنياللفظلهذااستعماله

: المباحومعني، الفقهاءأواألصولیوناستعملهسواء، وتركهالشئفعلبینالمكلفالشارع
ّخیرالذيالفعل أوالفقهاءاستعملهسواء، وتركهفعلهبینالشارعقبلمنالمكلففیهُ

البحثهذاثنایافي–الكالمواقتضاءالسیاقحسبللتعبیریناستعمالينٕوا، األصولیون
.أیضااألساسهذاعليیقوم

.١١صـللمحالويالوصولتسهیلانظر) ٢
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هـم الحنفیـة عنـد الكـالم ، اح من الفقهـاء ٕوان أكثر من استعمل لفظ المب
.وتعاریفهم له تنبئ عن هذا الفرق الذي أشرت إلیه ، عن الحظر واإلباحة 

ما أجیز للمكلفـین فعلـه وتركـه بـال اسـتحقاق  :" فعرفه صاحب الدر بأنه 
) ١"ثواب وال عقاب 

عــــن الجــــوهرة تعریفــــا آخــــر للمبــــاح أدق مــــن )٢كمــــا نقــــل ابــــن عابــــدین
َّهو ما خیر المكلف بین فعله وتركه:"ول له فقال التعریف األ ُ"٣.(

َّبمــا خیــر(المعبــر عنــه ) التخییــر(أن قیــد  : ووجــه الدقــة فــي التعبیــر  ُ (
ألن مــــن مقتــــضي ) بــــال اســــتحقاق ثــــواب وال عقــــاب( یغنــــي عــــن ذكــــر قیــــد 

.التخییر أن ال یستحق فاعله ثوابا علي فعله  وال عقابا علي تركه

.٦/٣٣٦المختارالدر: انظر) ١
ه١١٩٨سنةولدعابدینبنالرحیمعبدبنأحمدبنالعزیزعبدبنعمربنأمینمحمد) ٢
).٤/١٥٠األعالمانظر(وغیرهاالمحتاردرمؤلفاتهمن، 
.٦/٣٣٦المختارالدرعليالمحتاررد: انظر) ٣
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الثالثاملبحث
املباحسامأق

:للمباح تقاسیم متنوعة باعتبارات مختلفة
:أن العلماء قسموه إلي ثالثة أقسام: ومن أشهر تقسیمات المباح 

ٕوان ، إن شئتم فافعلوه : كأن یقول ، َّما صرح الشارع فیه بالتخییر -١
" ٕإن شـئت فـصم وان شـئت فــأفطر:" للمــسافر شـئتم فـاتركوه  ومثالـه قولـه 

).٢"ٕإن شاء فرقه وان شاء تابعه"ل عن قضاء رمضان لمن سأوقوله)١
ّلكـــن صـــرح ، مـــا لـــم یـــرد فیـــه عـــن الـــشارع دلیـــل ســـمعي بـــالتخییر -٢

.الشارع بنفي الحرج عن فعله وتركه 
).٣ما لم یرد فیه عن الشارع شئ فیبقي علي البراءة األصلیة -٣

ح قـد أجـاد وهـو یتحـدث عـن المبـا-رحمـه اهللا–)٤والحق أن الـشاطبي 
:من حیث خدمته للمطلوب  فذكر أنه ینقسم إلي أربعة أقسام 

برقم، ٧/٢٣٧النوويبشرحومسلم، الصیامكتاب) ١٩٤٣(برقم٤/١٧٩البخاريأخرجه) ١
.للمسافررمضانشهرفيوالفطرالصومجوازبابالصیامكتاب)١١٢١(
بوصلهوقدتفردبشربنسفیاناسنادهفيعمرونابحدیثمن٢/١٩٣الدارقطنيرواه) ٢

).٢/٢٠٥الحبیرتلخیصانظر(ضعیفٕواسناده
اإلباحةنظریة، ٥٥صـالخضريللشیخالفقهأصول، ١/٧٥للغزاليالمستصفيانظر) ٣

.٢٣٥صـالبیانونيمحمد/ دالتكلیفيالحكم، ٩٦، ٩٥صـوالفقهاءاألصولیینعند
أصوليالمالكیةأئمةمنبالشاطبيالشهیرالغرناطياللخميمحمدبنيموسبنإبراهیم) ٤

ه٧٩٠سنةتوفي، ذلكوغیراألحكامأصولفيالموافقات: مؤلفاتهمنمفسرلغويفقیه
).١/٧٥األعالمانظر(



-١٧٥٤-

:خادم ألمر مطلوب : األول
.وهذا یكون مباحا بالجزء مطلوب الفعل بالكل كاألكل ونحوه 

.أن یكون خادما ألمر مطلوب الترك : :الثاني
.وهذا یكون مباحا بالجزء مطلوب الترك بالكل كاللهو البرئ 

.دما لمباح أن یكون خا: الثالث 
.أال یكون خادما لشئ : الرابع

وبهــذا ، والقــسمان األخیــران لــم یتــصور الــشاطبي أن یكــون لهمــا وجــود 
أمـا الفعـل ذاتـه فـي عامـة ، كله یتبین لنا أن المباح یكون مباحا بالجزء فقط 

بــل یكـون بالنــسبة لألحـوال العامــة ، أحوالـه فـال یمكــن أن یكـون مباحــا دائمـا 
أو مطلوب الترك كـاللهو الـدائم المـستمر ، ل كأكل الطیبات إما مطلوب الفع
)١في كل األوقات

الحفناوي/ داألنامإرشاد،٣٨صـزهرةأبيللشیخالفقهأصول، ١/١٣٠الموافقاتانظر) ١
.١٧٣، ١٧٢صـ
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الرابعاملبحث
اإلباحةصيغ

هنــاك عــدة أســالیب وصــیغ وردت عــن الــشارع تعــرف منهــا إباحــة الفعــل 
ومـن ، إذا لم یرد عن الشارع استعمال هذه الـصیغة ، لیس منها لفظ المباح 

:ة ما یأتيالصیغ واألسالیب الدالة علي اإلباح
ٰلیس على األعمـى كقوله تعالي ، أن ینص الشارع علي نفیالحرج -١ َ َ ََ َ

َحرج وال على األعرج حرج وال على ََ َ َ ََ ٌَ ٌَ َ َِ ِالمریضَ ٌحرجَ َ َ١.(
ْال جنـاح علـیكم كقولـه تعـالى، ُأن ینص الشارع  علي نفـي الجنـاح-٢ ُ ْ َ َ َ َُ َّ

ُّإن طلقــــتم النــــساء مــــا لــــم تمــــس َ ََ ُْ َ َ ِّ ُ ْ ََّ ُّوهنِ ُوقولــــه تعــــالى)٢ َوالجنــــاح علــــیكم فیمــــا ِ ْ ُ ْ َ َ َ َُ
ِعرضتم به ِ ُ ْ َّ ْمنَ ِخطبة النساءِ ِ َِ ِّ َ ْ٣.(

ــــي الحــــل -٣ ــــشارع عل ــــه تعــــالي ، أن یــــنص ال ــــوم ُأحــــل لكــــم كقول ُالی َُ َ َّ ِ ْ َْ
ُالطیبات ََِّّوقوله تعالى ) ٤ُْأحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ُْ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ُ َ َّ ِ َ ِّ ْ َّ٥.(
كقولـه تعـالى ، صیغة األمر إذا اقترن بها ما یـصرفها إلـي اإلباحـة -٤
ُواذا حللــتم فاصــطادوا َ ْْ َ ُْ َ ََ َِٕوالقرینــة الــصارفة لإلباحــة أنــه كــان ممنوعــا قبــل )٦

ٌغیرمحلـــي الـــصید وَأنـــتم حـــرمذلـــك لقولـــه تعـــالى  ُ ُْ ُ ْ َ ِ ِْ َّ ِّ ُ َوكقولـــه تعـــالى )٧ َفـــإذا ِ َ

.النورسورةمن٦١اآلیةجزء) ١
.البقرةسورةمن٢٣٦اآلیةجزء) ٢
.البقرةسورةمن٢٣٥اآلیةجزء) ٣
.المائدةسورةمن٥اآلیةجزء) ٤
.البقرةسورةمن١٨٧اآلیةجزء) ٥
.المائدةسورةمن٢اآلیةجزء)  ٦
.المائدةسورةمن١اآلیةجزء) ٧
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ِقضیت َِ ُالصالةُ َ ِفانتشَّ َ ُاألرض وابتغواِفيُرواَ َ ْ َ ِ َْ ِفضل اللهِمنْ َّ ِ ْ َفإنها تدل علـي )١
.إباحة السعي لطلب الرزق بعد االنتهاء من الصالة

باعتبــار أن األصــل فیهــا ، استـصحاب البــراءة أو اإلباحــة األصـلیة -٥
ُّاإلباحــة مــا لــم یــرد نــص مــن الــشارع یغیــر حكمهــا أو یقــره  إذ األصــل فــي ، ُ

ألن كل شئ فـي األرض خلقـه اهللا تعـالى لمنفعـة اإلنـسان ، حة األشیاء اإلبا
ًهــو الــذي خلــق لكــم مــا فــي األرض جمیعــالقولــه تعــالى ،  ِ ِ ِ ََّ ِ َْ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُوقولــه تعــالى )٢
ِوسخر لكم ما في السماوات َِ ََ ََّ ْ َُ َ َّ ِوما فيَ َ ُاألرض جمیعا منهَ َْ ِ ًِ ِ َْ ْفإذا لـم یـرد مـن )٣

ـــشارع نـــص علـــي حكـــم العقـــد أو ولـــم یقـــم دلیـــل ، أو أي فعـــل ،التـــصرف ال
كــــان هــــذا العقــــد أو التــــصرف مباحــــا بــــالبراءة ، شــــرعي أخــــر علــــي حكمــــه 

.األصلیة
وذلك كحل أكل ما عدا المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اهللا بـه 

)٤وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطیر 
فإباحـــة ، أوقاتهـــا إنمـــا هـــو فـــي تخیـــر أنواعهـــا و، ٕهـــذا واباحـــة األشـــیاء 

فعلـي اإلنـسان أن ، ال فـي أصـل الطعـام ، الطعام فـي تخیـر أنواعـه وأوقاتـه 
وللرجـل أن یتـزوج أي ، ألن حفـظ الحیـاة أمـر مطلـوب ، یأكل لیحفظ حیاتـه 

ولإلنـسان أن ، ولكـن مطلـوب منـه أن یتـزوج ، امرأة شاء مـا دامـت تحـل لـه 
ولـذلك كـان موضـع ، فـي اللهـو ولكن ال یقضي كل أوقاته ، یلهوا لهوا بریئا 

.الجمعةرةسومن١٠اآلیةجزء) ١
.البقرةسورةمن٢٩اآلیةجزء) ٢
.الجاثیةسورةمن١٣اآلیةجزء) ٣
للشیخالفقهأصول، ٣٧صـزهرةأبيللشیخالفقهأصول، ٣٦٧/ ١المحیطالبحرانظر) ٤

األصولیینعندالحكممباحث،  ٨٨، ١/٨٧الزحیليوهبة/ دالفقهأصول، ١١٥صـخالف
.١١١، ١١٠صـمدكورسالملمحمد



-١٧٥٧-

ولــیس موضــوعها األحــوال العامــة فــي كلیاتهــا ، اإلباحــة فــي أحــوال خاصــة 
١.(

.٣٧صـزهرةأبيللشیخالفقهأصول: انظر) ١
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اخلامساملبحث
به؟مأموراملباحهل

خالفـــا ألبـــي )١ذهـــب جمهـــور العلمـــاء إلـــي أن المبـــاح غیـــر مـــأمور بـــه
).٣الذي أنكر وجود المباح أصال ، )٢القاسم الكعبي 

ومناقـشتها فـي هـذا الموضـوع أنبـه إلـي مـا یـأتي  وقبل الكالم عـن األدلـة 
:

فمـن قـال ، إن هذه المسألة مبنیة علي االختالف في حقیقـة األمـر -١
.فالمباح مأمور به، أو في اإلباحة ، إنه حقیقة في رفع الحرج عن الفعل :

أو فـــي القـــدر المـــشترك ، ومـــن قـــال إنـــه حقیقـــة فـــي الوجـــوب أو النـــدب 
) .٤فالمباح لیس بمأمور بهعنده ، ك بینهما بینهما أو هو أمر مشتر

یري بعض العلماء أن الظـاهر مـن كـالم الكعبـي أن المبـاح مـأمور -٢
ال أنــه ، أنــه مــأمور بــه مــن حیــث مــا یعــرض لــه مــن تــرك حــرام وغیــره : بــه

.مأمور به من حیث ذاته

شرح، ٢/٦العضدشرح، ١/١٤٢للغزاليالمستصفي، ١/١٢٤لآلمدياإلحكام: انظر) ١
، ٢/٢٢٦التحریرتیسیر، ١/١٣٠اإلبهاج، ١/٢٩٥البرهان، ١/٤٢٤المنیرالكوكب

.١/٢٧٩المحیطالبحر، ٢١٤، ٢/٢١٣للرازيالمحصول
، الكعبیةتسميالمعتزلةمنطائفةرأس، البلخيالكعبيمحمودبنأحمدبناهللاعبد)٢

األعیانوفیاتانظر(ه٣١٩سنةتوفيواألصولالكالمعلمفيخاصةأراءلهكانت
).٢/٢٨١الذهبشذرات، ٢/٢٤٨
فواتح، ١٤٥، ٢/١٤٤والتحبیرالتقریر، ١/٢٩٤البرهان، ٢/٦٢٩الوصولنهایةانظر)٣

.١/٨٨الزحیليوهبة/دالفقهأصول، ١/١١٣الرحموت
.٢/٦٢٩الوصولنهایة، ١/١٧٩المحیطالبحر: انظر) ٤
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وعلـي هـذا )١ًوالعلماء ال ینازعون في صیرورة المباح مأمورا بـه لعـارض
لكنالعلمــاء حملــوا كالمــه علــي ، ر لــرأي الكعبــي یكــون الخــالف لفظیــا التفــسی

.ولهذا نصبوا األدلة لتزییف كالمه، المباح من حیث ذاته 
.وفیما یلي أذكر بعض ما أورد من األدلة للرأیین 
.أدلة الجمهور القائلین بأن المباح غیر مأمور به

، علـــي مقابلـــهإن األمـــر طلـــب یـــستلزم تـــرجیح المـــأمور بـــه: قـــالوا -١
).٢لتساوي طرفیه فال یكون مأمورا، والمباح ال ترجیح فیه 

ٕإجماع األمة علي انقسام األحكام إلي وجوب وندب واباحـة وحرمـة -٢
).٣وكراهة فمنكر المباح خارق لإلجماع 

إجمـــاع المـــسلمین علـــي أن مـــن نـــذر تـــرك المبـــاح ال یلزمـــه الوفـــاء -٣
.بنذره ألنه كناذر فعله

ْمن"یث وفي الحد َنذر َأن یطیـع اللـه فلیطعـه ومـن نـذر َأن یعـصیه فـال َ َ َُ َ َ ُ ُ َ ُِ ِ َّ ِْ ْْ ْ َْ ََ ََ ََ ََ ْ
ِیعصه ِ ْ ولكنـه غیـر الزم ، فلو كان ترك المباح طاعة للـزم بالنـذر للحـدیث )٤"َ

)٥فدل علي أنه لیس بطاعة ، 

.١/٦٥الهامعالغیث، ١/٢٧٥المحیطالبحرانظر) ١
الموافقات، ١/٤٢٤الكوكبشرح، ٢/٦العضدشرح، ١/١٢٤لآلمدياإلحكامانظر) ٢
١/١٢٤.
شرح، ١/١١١الموافقات، ٦٣، ٢/٦٢الوصولنهایة، ١/١٢٤لآلمدياإلحكام: انظر) ٣

.١/٤٢٥الكوكب
كما،الطاعةفيالنذربابوالنذوراألیمانكتاب) ٦٦٩٦(برقم٤/٢٢٨البخاريأخرجه) ٤

الصغیرالجامعانظر(حبانوابنماجةوابنوالنسائيوالترمذيداودوأبوأحمدأخرجه
٢/١٨٢. (
.١/١١٠الموافقاتانظر) ٥
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لجاز أن یكون فاعله ، لو جاز أن یكون تارك المباح مطیعا بتركه -٤
وذلك باطل لما یترتـب ، لكونهما مستویین بالنسبة إلیه ، عله أیضا مطیعا بف

).١علیه من التناقض 
ـــاح : واســـتدل الكعبـــي لوجهـــة نظـــره فقـــال إن كـــل فعـــل یوصـــف بأنـــه مب

وتـــرك الحـــرام ، باعتبـــار ذاتـــه فهـــو واجـــب باعتبـــار أنـــه قـــد تـــرك بـــه الحـــرام 
.فینتج أن كل مباح واجب ، واجب

والقعــود ، رك للقــذف والــسكون تــرك للقتــل الــسكوت فإنــه تــ: ومــن ذلــك 
فیكــون ، فتــرك القــذف وتــرك القتــل وتــرك الزنــا واجــب ، الــذي یتــرك بــه الزنــا 

ُالـسكوت والـسكون والقعـود واجبـا وقــد یتـرك القـذف بالـسكوت أو الكـالم الــذي 
وقـد ، وبالحركـة التـي لیـست قـتال ، لیس بقذف كما قـد یتـرك القتـل بالـسكون 

د أو القیام فیكون الواجب هنا مخیرا فیفعل المكلف ما یشاء یترك الزنا بالقعو
وهـذا هـو رأي الكعبـي –كمـا فـي المثـال األخیـر –من القیام أو القعود مثال 

وعلــي هــذا فــال یوجــد مبــاح فــي الــشریعة ألنــه مــا مــن مبــاح إال ویتــرك بــه ، 
فالمبـــاح ، فمـــا یـــسمي بالمبـــاح یكـــون واجبـــا ، وتـــرك الحـــرام واجـــب ، الحـــرام 

).٢ینظر إلیه عند الكعبي كوسیلة ال باعتبار ذاته 
: وذكــر اآلمــدي أن الكعبــي اعتــذر عــن اإلجمــاع المحــتج بــه بــأن قــال 

یجــب حملــه علــي ذات الفعـــل مــع قطــع النظــر عـــن تعلــق األمــر بــه لـــسبب 
ألنـه فـي هـذه الحالـة ال یكـون مـأمورا بـه جمعـا بـه ، َّتوقف ترك الحـرام علیـه 

.ذي أجمعوا علیه هو المباح من حیث إنه مباحأي إن ال)٣بین األدلة 

.السابقالمصدرانظر) ١
الثبوتمسلم، ٢/٦٣١الوصولنهایة٢/٦العضدشرح، ١/١٢٤لآلمدياإلحكامانظر) ٢
.١٤٥، ٢/١٤٤والتحبیرالتقریر، ١/٢٩٤البرهان، ١/١١٣
.٢/٦العضدبشرحالمنتهيمختصر، ١/١٢٤لآلمدياإلحكامانظر) ٣
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.هو المباح المستلزم لترك الحرام –أي الكعبي –وما یریده 
، ٕبأنـه وان كـان تـرك الحـرام واجبـا : واعترض علي الكعبي في اسـتدالله
مع إمكان ، بل شئ یترك به الحرام ، لكن المباح لیس هو نفس ترك الحرام 

لكـن هـذا االعتـراض لـم یرتـضه )١واجبا لزومـا فال یكون، ترك الحرام بغیره 
وأنـه ال یـتم هـذا ، ألنه إذا بین أن ترك الحرام واجـب ، كثیر من األصولیین 

الترك إال بالتلبس بضد من أضداده كان ذلك الضد واجبا عمال بقاعدة مـاال 
یتم الواجب إال به فهو واجب وكل مایلزم مـن ذلـك أن الواجـب مـن األضـداد 

ل أن یعینــه المكلــف لكنــه بعــد التعیــین یكــون واجبــا مــن غیــر غیــر معــین قبــ
وال مخــرج مــن ذلــك إال بمنــع قاعــدة مــا الیــتم الواجــب إال بــه فهــو )٢خــالف 
وهذا مخـالف لمـا قالـه جمهـور  األصـولیین مـن صـحة هـذه القاعـدة ، واجب 

٣(
: أن أقوي ما یرد به دلیل الكعبي أن یقال : ویري اآلمدي

َّاجبـــا بـــسبب أن المتلـــبس بـــه تـــارك للحـــرام وتـــرك لـــو كـــان المبـــاح و-١
)٤إذا ترك به محرم آخر واجبا ،لكان المندوب والمحرم ، الحرام واجب 

وعـــدم ، َّوهـــذا ممتنـــع لمـــا یترتـــب علیـــه مـــن افتقـــاد التمیـــز بـــین األحكـــام 
.جدوى حدودها 

للـزم أن تكـون الـصالة الواجبـة حرامـا إذا ، لو كان األمر كمـا ذكـر -٢
.وهو محال، ا واجب آخر ترك به

.١/٢٩٩المحصول: انظر) ١
.١/٦٥الهامعالغیث، ٢/٦المنتهيمختصر، ١/١٢٥لآلمدياإلحكام: انظر) ٢
.السابقةالمراجع: انظر) ٣
.١/١٢٥لآلمدياإلحكام: انظر) ٤
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ال مـــانع مـــن الحكـــم علـــي الفعـــل الواحـــد بـــالوجوب : وللكعبـــي أن یقـــول 
كمـــــا فـــــي الـــــصالة فـــــي الـــــدار ، والحرمـــــة بـــــالنظر إلـــــي جهتـــــین مختلفتـــــین 

).١المغصوبة ونحو ذلك 
دلیـــل الكعبـــي بعـــد أن –رحمـــه اهللا –)٢ونـــاقش الـــشیخ محمـــد الخـــضري

، وتـرك الحـرام واجـب ، رك حـرام كل مباح ت: عرضه بصورة قیاس قال فیه 
إن الكلیـــة فـــي المقدمـــة األولـــي غیـــر (رحمـــه اهللا : قـــال، فكـــل مبـــاح واجـــب 

والكـف  ، إنمـا هـو الكـف ، َّألن ترك الحرام الذي كلف به الشارع ، صحیحة 
وال یكون إال بعد أن تنزع النفس إلي فعل الـشئولیس ، فعل من أفعال النفس 

فكم من مباح یفعله اإلنسان من غیـر ، حرام كل مباح كفا بهذا المعني عن
فــإن أراد بتــرك ، أو نازعتــه نفــسه إلــي فعــل حــرام ، أن یكــون قــد خطــر ببالــه 

ٕالحـــرام فـــي المقدمـــة األولـــي المكلـــف بـــه فالكلیـــة غیـــر صـــحیحة وان أراد بـــه 
أو لـم یتحـد الوسـط فـي ، مجرد الترك وهو العـدم كانـت الثانیـة غیـر صـحیحة

وبعــض تــرك ، تــرك حــرام : تــصح لــو قیــل كــل مبــاح المقــدمتین وقــد كانــت
فـإن ، ونحـن نـوافقهعلي هـذه النتیجـة ، فبعض المبـاح واجـب ، الحرام واجب 

)).٣بعض المباح قد یكون واجبا بالعرض

.السابقالمرجعانظر) ١
فيووفاتهمولدهبالعربیةعالم، شافعيفقیه، الخضريحسنبنمصطفيبنمحمدهو) ٢

الشرعیةبالعلومواشتغلبلدهإليفعادأذناهوصمتفمرضاألزهردخل، بمصردمیاط
فكانواأصحابهمنهفتعلمهاباألصابعإشاریةبأحرفلمخاطبتهطریقةاستخرجوالفلسفیة
أصول، اللمعةشرح، النحوفيعقیلابنشرحعليحاشیة، مؤلفاتهمن، بهایخاطبونه

).٧/١٠١األعالمانظر(ه١٢٨٧سنةتوفيالفقه
.٥٥صـخضريالللشیخالفقهأصول: انظر) ٣
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ومهما یكن مـن أمـر فـإن اإلنكـار إنمـا هـو عـن الكـالم علـي المبـاح مـن 
، بـصورة كلیــة ولكـن لــیس، َّحیـث هـو وأمــا مـن حیــث مـا یــستلزمه فیـسلم لــه 

.        أي أن بعض المباح واجب، بل بصورة جزئیة 
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السادساملبحث
؟التكليفمناملباحهل

ذهب جمهور العلماء إلي أن المباح لیس من التكلیف 
إن التكلیـف تفعیـل مـن الكلفـة : واستدلوا علي صحة ما ذهبوا إلیـه فقـالوا

حملتـك مـا فیـه كلفـة ومـشقة أي: كلفتك عظیمـا: ومنه قولهم ، وهي المشقة 
ولـیس فـي المبـاح طلـب وال ، أن یحمل الشخص علي ما فیـه كلفـة : فمعناه 

).١كلفة لكونه مخیرا فیه بین الفعل والترك فال یكون تكلیفا 
إلــي أن المبــاح مــن التكلیــف )٢وذهــب األســتاذ أبــو إســحاق اإلســفراییني

ار أنـه طلـب منـه فعلـه باعتبار أنه طلب من المكلف اعتقـاد إباحتـه ال باعتبـ
٣.(

فعلي هذا یكون األستاذ متجـوزا فـي إطـالق التكلیـف علـي )٤قال الهندي
ألنه أطلق علي المضاف إلیه ما كان مطلقا علي ، المباح 

البرهان، ١/١٢٣الناظرروضة، ١/٢٧٨المحیطالبحر، ١/١٢٦لآلمدياإلحكامانظر) ١
.١/٨٨للجویني

الملقبالشافعياإلسفرایینيإسحاقأبواألستاذمهرانبنإبراهیمبنمحمدبنإبراهیمهو) ٢
، الدینأصوليفالجامعمصنفاتهمن، وفروعاأصوالاإلسالمأئمةأحدكانالدینبركن

األعیانوفیات، ١/٣١٢الشافعیةطبقاتانظر(ه٤١٨سنةتوفيالفقهأصولفيوتعلیقة
).٣/٢٠٩الذهبشذرات، ١/٢٨
.١/٨٨للجوینيالبرهانانظر) ٣
عبدأبایكنياألصوليالشافعيالفقیهاألرمويالهنديمحمدبنالرحیمعبدبنمحمدهو) ٤

مؤلقاتهمن، الحجةقويوكانعنهویدافعاألشعريمذهبیعتقدانكالدینبصفيویلقباهللا
والنهایةالبدایةانظر(بالهنده٧١٥سنةتوفي، ذلكوغیراألصولعلمإليالوصولنهایة: 

).٦/٣٧الذهبشذرات، ٧٥، ١٤/٧٤
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). ١المضاف ألن المكلف به حینئذ هو اعتقاد المباح ال المباح نفسه
یخـالفون ألن الجمهـور ال، والحاصل أن النزاع في هذه المـسألة لفظـي 

واألسـتاذ  أبـو إسـحاق ، في كون المباح من التكلیف باعتبـار اعتقـاد إباحتـه 
ـــــار الفعـــــل  ـــــاح لـــــیس مـــــن التكلیـــــف باعتب ال یخـــــالف الجمهـــــور فـــــي أن المب

).٢والترك
.فكیف یكون المباح من أقسام الحكم التكلیفي ، ٕواذا كان األمر كذلك 

بــاح والواجــب نوعــان إن الم: مــن قــال –)٣كــابن النجــار–مــن العلمــاء 
: مندرجان تحت جنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكـم الـشرعي یقـول

واحـــتج مـــن قـــال بـــه بـــأن المبـــاح والواجـــب ، وقیـــل إن المبـــاح جـــنس للواجـــب
والمأذون الـذي هـو " المنع من الترك"واختص الواجب بفصل ، مأذون فیهما 

.له حقیقة المباح مشترك بین الواجب وغیره فیكون جنسا 
ألن المبـــاح لـــیس هـــو المـــأذون فقـــط بـــل ، وأجیـــب بتـــرك فـــصل المبـــاح 

والمـــأذون بهـــذا القیـــد ال یكـــون المنـــع ، المـــأذون مـــع عـــدم المنـــع مـــن التـــرك 
.بل یكون مباینا للواجب، مشتركا بین الواجب وغیره 

.٢/٦٢٨الوصولنهایة: انظر) ١
شرح، ٢/٦٢٨الوصولنهایة،١/٢٧٨المحیطالبحر، ١/١٢٦لآلمدىاإلحكام: انظر) ٢

.٢/٦٢الغفارفتح، ٢/١٢٢التلویح، ١/٤٢٣الكوكب
النجاربابنالشهیرالحنبليالمصريالفتوحيعليبنالعزیزعبدبنأحمدبنمحمدهو) ٣

سنةتوفيالمنیرالكوكبشرح: مؤلفاتهمن، بهاونشأبالقاهرةولدالقضاةمنأصوليفقیه
) .٨/٢٧٦مؤلفینالمعجمانظر(ه٩٧٢
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وقــد ذهــب الــبعض إلــي أن ، والحــق أن النــزاع لفظــي )١قــال األصــفهاني
وهـــذا قـــول مجـــد الـــدین ابـــن ، ختـــصاصه بـــالمكلف  المبـــاح تكلیـــف بمعنـــي ا

).٢تیمیة
واختلـــف القـــائلون بـــدخول المبـــاح فـــي : قـــال بعـــضهم : قـــال الزركـــشي 

: التكلیف هل دخل فیه بإذن أو أمر علي وجهین
.بإذن لیخرج عن حكم الندب:أحدهما
.بأمر دون أمر الندب كما أن أمر الندب دون أمر الواجب: والثاني
المبـاح فـي الحكـم التكلیفـي تغلیبـا )٣كالتفتـازاني–ل البعض یدخ: وأخیرا 

لكونــــه أحــــد أقـــــسام الخمــــسة المـــــشهورة ، وعــــد اإلباحـــــة منــــه تغلیبـــــا : یقــــول
).٤للحكم

فــــالحكم ، والــــصحیح أن هــــذا قــــسم ثالــــث مــــن أقــــسام الحكــــم الــــشرعي 
.ووضعي، تكلیفي تخییري ، الشرعي 

عليبكرأبيبنمحمدبنأحمدبنالرحمنعبدالقاسمأبيبنمحمودالثناءأبوهو) ١
وغیرالمختصربیان: مصنفاتهمنه٦٧٤سنةبأصفهانولداألصوليالشافعياألصفهاني

).٢/١٦٥المبینالفتح، ٤/٣٢٧الكامنةالدررانظر(ه٧٤٩سنةتوفيذلك
تیمیةبنعليبنمحمدبنالخضربناهللاعبدبنالسالمعبدبركاتالأبوالدینمجد) ٢

منوالتعلمللعلممرةمنأكثربغدادإليورحلبحرانولداإلسالمشیخالحنبليالفقیهالحراني
شذراتانظر(ه٦٥٢سنةتوفيالفقهفيالمحرر، األحكامأحادیثمنالمنتقي: مؤلفاته
).٥/٢٥٧الذهب

سنةبتفتازانولدالشافعيالعالمةالتفتازانياهللاعبدبنعمربنمسعوددینالسعدهو) ٣
سنةبسمرقندتوفيذلكوغیر، التنقیححقائقكشففيالتلویح: مصنفاتهمنه٧١٢
).١/٥٤٥الدرر الكامنة ، ٢/٢١٦انظر الفتح المبین (ه ٧٩١

، ٣٦صـتیمیةآللالمسودة، ١/٤٢٣الكوكبشرح، ١/٢٧٨المحیطالبحر: انظر) ٤
، ٢/٦٢٨الوصولنهایة، ١/١٢٦لآلمدياإلحكام، ٢/٦٢الغفارفتح، ٢/١٢٢التلویح
.٩٠، ١/٨٩الزحیلي/ دالفقهأصول
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السابعاملبحث
والكليةاجلزئيةبنياملباححكمتغري

فهــو ، یتجــاذب المبــاح ســائر األحكــام الــشرعیة بحــسب الكلیــة والجزئیــة 
:من هذه الجهه

: أربعة أقسام هي 
.أن یكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل علي جهة الوجوب-١
.أن یكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل علي جهة الندب -٢
.التحریمأن یكون مباحا بالجزء منهیا عنه بالكل علي جهة -٣
)١أن یكون مباحا بالجزء منهیا عنه بالكل علي جهة الكراهة -٤

وعلي هذا فإن ما بیناه سـابقا مـن معنـي المبـاح وحكمـه إنمـا هـو المبـاح 
فهـو إمـا ، بالجزء أما المباح بالكل فهو الذي تتجاذبهاألحكام األربعـة الباقیـة 

لجزئیــات ال إلــي فاإلباحــة تتجــه إلــي ا، أو مطلــوب التــرك ، مطلــوب الفعــل 
.ٕوالي بعض األوقات ال إلي جمیعها، أصل األشیاء 

األكـــل والـــشرب فهمـــا مباحـــان ، فمثـــال المبـــاح بـــالجزء والواجـــب بالكـــل 
بـــــالجزء بمعنـــــي أن للمكلـــــف أن یتخیـــــر أنـــــواع المطعومـــــات أو المـــــشروبات 

فیأخــذ منهــا مــا یــشاء ویتــرك منهــا مــا یــشاء كمــا أن لــه أن یتــرك ، المباحــة 
ـــ ـــة بالكـــل ، ي وقـــت مـــن األوقـــات األكـــل ف أي أن ، لكـــن هـــذه األشـــیاء واجب

لمـا یترتـب علیـه ، االمتناع عن األكل والشرب جملة علي وجه العموم حرام 
قـال ، وترك المحافظة علـي الـنفس التـي هـي مـن الـضروریات ، من الهالك 

مباحث، ٣٩صـالوجیز، ٣٨، ٣٧صـزهرةألبيالفقهأصول، ١/١٣٠الموافقاتانظر) ١
.١١٢صـاألصولیینعندالحكم
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ِوال تلقـوا بَأیــدیكم إلـى التهلكـةتعـالى  َِ ُُ َْ َّ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َالكـون مخلــوق وكــل شـئ طیـب فــي)١
.لنا وللمكلف أن یختار منه ما یشاء في الوقت الذي یرید

التمتـــع بالطیبـــات مـــن مأكـــل : ومثـــال المبـــاح بـــالجزء والمنـــدوب بالكـــل 
ومـــشرب وملـــبس فهــــي أمـــور مباحـــة بــــالجزء  فللمكلـــف أن یتمتـــع أوال بهــــذا 

، ولـو تـرك ذلـك فـي بعـض األوقـات مـع القـدرة علیـه ، الجزئي مـن الطیبـات 
وتـرك ، لكنـه لـو تركـه جملـة لكـان علـي خـالف المنـدوب ، ، حرج علیـه فال

ـــیكم " كقولـــه ، لمـــا نـــدب إلیـــه الـــشرع فـــي عمـــوم األدلـــة  إذا أوســـع اهللا عل
إن اهللا یحــب أن یــري أثــر نعمتــه علــي " وكقولــه )٢"فأوســعوا علــي أنفــسكم

.في مأكله ومشربه)٣"عبده
احـــات التـــي تقـــدح المداومـــة المب، ومثـــال المبـــاح بـــالجزء والحـــرام بالكـــل 

واعتیــاد الحلــف ، ٕعلیهــا فــي العدالــة وان كــان مباحــة كالمجازفــة فــي الكــالم 
، ٕوشتم األوالد وان كانت مباحة في األصـل إال أنهـا تـصیر حرامـا باالعتیـاد 

وكــوطء ، َّبــل نــص بعــض العلمــاء علــي أن اعتیــاد ذلــك یعتبــر مــن الكبــائر 
بالكلیــة وعلــي وجــه الــدوام واالســتمرار ولكــن تركــه، الــزوج زوجتــه فإنــه مبــاح 

فاإلباحـــة فـــي ، ألنـــه فیـــه إضـــرار بالزوجـــة وتفویتـــا لمقاصـــد النكـــاح ، حـــرام 
.والحرمة منصبة علي تركه بالكلیة ، الوطء منصبة علي جزئیاته وأوقاته 

وأمــــام ، التنــــزه فــــي البــــساتین ، ومثــــال المبــــاح بــــالجزء والمكــــروه بالكــــل 
مبـاح بـالجزء بمعنـي أن المكلـف لـو ، المبـاح ونحـوه البحار واألنهار واللعـب 

ولكـن لـو اتخـذ ، فعله في بعض األوقات وفي بعض الحـاالت فـال حـرج فیـه 
.بقرةالسورةمن١٩٥اآلیةجزء) ١
.والقباءَُّّوالتبانوالسراویلالقمیصفيالصالةباب) ٣٦٥(برقم١/٤٧٥البخاريأخرجه) ٢
نعمتهأثریريأنیحبتعالياهللاأنجاءماباب) ٢٨١٩(برقم٥/١٢٣الترمذيأخرجه) ٣

انظر(مرفوعاحصینبنعمرانعنالبیهقيرواهكما، حسنحدیثهذاوقالعبدهعلي
).١/٢٨٧اإللباسومزیلالخفاكشف، ١/٧٦لصغیراالجامع
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ومـن ، وقضي أوقاته فیه كان ذلك خالف محاسن العـادات ، اللهو عادة له 
بــــل یــــصیر حرامــــا إن ترتــــب علیــــه ضــــیاع شــــئ مــــن ، ثــــم یــــصیر مكروهــــا 

ولكـن ، وهو مـا كـان أصـله حـالال ، رام لغیره الواجبات ویكون حینئذ من الح
منـصبة ، بالنـسبة لمـن یتخـذ اللهـو عـادة –اقترن به ما جعله حرامـا فالكراهـة 

ولیــست متجهــة علیــه ، وقــضاء الوقــت فیــه ، علــي الــدوام واالســتمرار بــاللهو 
).١باعتبار الجزء أي باعتبار مباشرتهفي بعض األوقات فقط

الحكممباحث، ٣٩صـالوجیز، ٣٨صـزهرةألبيالفقهأصول، ١/١٣٦الموافقاتانظر) ١
.١٧٢صـالحفناوي/ داألنامإرشاد، ١١٤-١١٢صـ
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الثامناملبحث
مسمييفاخلداملباحهل

َّ ُ
؟الواجب

مــن المــسائل التــي تكلــم عنهــا  العلمــاء مــسألة مــا إذا كــان المبــاح جنــسا 
والمقصود من ذلك أنـه هـل یـدخل الواجـب فـي جـنس المبـاح ، للواجب أم ال 

.أم ال أي هل یكون المباح جزءا من حقیقة الواجب أو هو لیس كذلك 
:اختلف العلماء في ذلك علي قولین 

:إن المباح جنس الواجب واستدل علي ذلك بما یأتي :ولالقول األ
إن المبــاح هــو مــا ُأذن فــي فعلــه وهــذا المعنــي أي اإلذن فــي الفعــل -١

، ألن الواجب هو ما ُأذن في فعله ومنع من تركـه ، جزء من حقیقة الواجب 
).١فاختص الواجب بالمنع من الترك واختص المباح باإلذن في الترك 

إن المباح هو المـأذون فـي فعلـه واإلذن بالفعـل مـشترك بـین المبـاح -٢
إذ ال معنــــــي للجــــــنس إال أنــــــه تمــــــام الجــــــزء ، والواجــــــب فیكــــــون جنــــــسا لــــــه 

) .٢المشترك
فإنــه ، بــل هــو قــسیمه ، إن المبــاح لــیس جنــسا للواجــب :القــول الثــاني 

اخــتص فــإن المبـاح أیــضا ، إذا كـان الواجــب اخـتص بقیــد المنــع مـن التــرك  
فهمــا نوعــان منــدرجان تحــت جــنس ، )٣بقیــد اإلذن فــي التــرك علــي الــسواء 

).٤واحد

والتحبیرالتقریر، ١/٢٢٣العطاروحاشیةالمحليالجاللبشرحالجوامعجمع: انظر) ١
٢/١٤٦.
.١/٤٢٣الكوكبشرح، ٢/١٤٦والتحبیرالتقریر، ١/١٢٥لآلمدياإلحكام: انظر) ٢
والتحبیرالتقریر، ١/٢٢٣العطارحاشیة، ٢/٦للعضدالمنتهيمختصرشرحانظر) ٣
.١/٤٢٣المنیرالكوكبشرح، ٢/١٤٦
.١/٤٢٣المنیرالكوكبشرحانظر) ٤
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ألن المبـــــاح بمعنـــــي ، بـــــل الخـــــالف لفظـــــي ، وال خـــــالف فـــــي المعنـــــي 
أي الــذي یجــوز ، وبمعنــي المخیــر فیــه ، المــأذون فیــه جــنس للواجــب اتفاقــا 

).١فعله وتركه علي السواء علي المشهور لیس جنسا للواجب اتفاقا

.١/٤٢٣المنیرالكوكبشرح، ١/٢٢٤الجوامعجمععليالمحليالجاللشرح: انظر) ١
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التاسعاملبحث
؟الشرعمناملباحهل

اختلف العلماء في المباح هل هو من أحكام الشرع أم ال ؟
.فذهب أكثر الفقهاء و المتكلمینإلي أن المباح من أحكام الشرع

إلــي أن المبــاح ال معنــي لــه إال انتفــاء الحــرج  : وذهــب بعــض المعتزلــة 
عن فعله وتركه 

هـــو مـــستمر بعــده فـــال یكـــون حكمـــا و، وهــذا الحكـــم ثابـــت قبــل الـــشرع ، 
.شرعیا

نحـن ال ننـازع : وأجاب أصحاب الرأي األول عن هـذا االسـتدالل فقـالوا 
في أن المباح بهذا المعني الذي ذكرتموه لیس حكما شرعیا لكـن لـیس معنـي 

بـــل المبـــاح معنـــاه مـــا أعلـــم فاعلـــه أو دل بطریـــق ، المبـــاح عنـــدنا مـــا ذكـــرتم 
ومعلـوم أن هـذا الحكـم غیـر ، ه وال في تركه شرعي علي أنه ال حرج في فعل

.فال یكون المباح حكما عقلیا بهذا المعني ، ثابت قبل الشرع 
: ُألنــه إن عنــي بالمبــاح ، والحاصــل أن النــزاع فــي هــذه المــسألة لفظــي 

ألنـه ، فالمبـاح لـیس حكمـا شـرعیا ، ماال حرج في فعله وال في تركه ال غیر 
الحكــم الــذي : ُأو عنــي بــالحكم الــشرعي ، ه قبــل الــشرع متحقــق وال حكــم قبلــ

ٕوان ، فالمبـاح لـیس حكمـا شــرعیا ، یخـالف حكـم العقـل الـذي كـان ثابتــا قبلـه 
ِعنـــي بالمبـــاح  الخطـــاب الـــوارد مـــن الـــشرع الـــدال علـــي  انتفـــاء الحـــرج فـــي : ُ
. ُأو عنــــي بــــالحكم خطــــاب اهللا المتعلــــق بأفعــــال المكلفــــین ، الفعــــل والتــــرك 

)١فالمباح حكم شرعي 

المنیرالكوكبشرح، ٦٢٧، ٢/٦٢٦الوصولنهایة، ١/١٢٤لآلمدياإلحكام: انظر) ١
.بعدهاوما١/١١٦شرحهاوالناظرروضة١/٣٦٨المحیطالبحر، ٤٢٨، ١/٤٢٧
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العاشراملبحث
؟حسناملباحهل

وممــا تكلــم عنــه األصــولیون فــي المبــاح كالمهــم عنــه هــل هــو حــسن أم 
ال؟

وســأذكر فیمــا ، والمــسألة هــذه یتوقــف الحكــم فیهــا علــي تفــسیر الحــسن 
یــأتي مــا أورده الــصفي الهنــدي مــن احتمــاالت تفــسیر الحــسن متابعــة لإلمــام 

فــي فعلــه ســواء كــان یثــاب علــي ُإن عنــي بالحــسن مــا ال حــرج: اآلمــدییقول
ُو إن عنیبـه مـا یكـون مالئمـا ، فعله أو ال یثاب فال شـك أن كـل مبـاح حـسن

وهــو الــذي یكــون مالئمــا لفاعلــه دون ، لغــرض فاعلــه فــبعض المبــاح حــسن 
ُالذي ال یكون كذلك وان عني به ما یثاب فاعله ویستحق الثناء بفعله فلـیس  ٕ

).١شئ من المباح حسنا 
اء في المباح هل هو حسن أم ال ؟اختلف العلم

.فذهب جمهور العلماء إلي أن المباح حسن
.لیس بحسن وال قبیح : وقال بعض المعتزلة 

.والحق أن الخالف نشأ من تفسیرهم لألفعال
الفعـل إن نهـي عنـه كـان قبیحـا محرمـا كـان أو مكروهـا : فاألشاعرة قالوا

أم ال ، جـــب والمنـــدوب ٕوان لـــم ینـــه عنـــه كـــان حـــسنا ســـواء أمـــر بـــه كالوا)٢
.كالمباح 

.١/٤٢٠الفقهأصولفيالفائق، ١/١٢٦لآلمدياإلحكام، ٢/٦٢٨الوصولنهایة: انظر) ١
فيالبیضاويكالممنفهمهأنهویبدوا، ٦١صالتمهیدفياإلسنويذكرهالكالماهذ) ٢

فعد)  والمباحوالمندوبكالواجبفحسنٕواال، فقبیحشرعاعنهنهيما(قالحیثالمنهاج
الجوینيالحرمینإمامأما، إطالقهمنًأخذاالبیضاويبهیصرحلمٕوانالقبیحمنالمكروه
.فیهذمالوالمكروهعلیهیذمماالقبیحألن، قبیحوالبحسنلیسالمكروهإن: فقالواوغیره
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ٕواال فهــو ، مــا لــیس لــه أن یفعلــه فهــو القبــیح : وقــال جمهــور المعتزلــة 
.الحسن

فانتظم من الحدین )١قال اإلسنوي رحمه اهللا تعقیبا علي هذین القولین 
ٕوان اختلفا في المكروه ، أن المباح حسن عندهم 

جــب الــذم وهــو إن اشــتمل الفعــل علــي صــفة تو: وقــال بعــض المعتزلــة 
وما لم ، الحرام فقبیح أو علي صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن 

).٢یشتمل علي أحدهما كالمكروه والمباح فلیس بحسن وال قبیح

.٦٢، ٦١صـلإلسنويالتمهیدانظر) ١
إرشاد، ٦٢، ٦١صـالتمهید، ١/١٢٦لآلمدياإلحكام، ٢/٦٢٨الوصولنهایة: انظر) ٢

.١٧٤، ١٧٣صـالحفناوي/ داألنام
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البحثخامتة
)حسنهااهللانسأل(

الحمد هللا رب العالمین حمدا یوافي نعمه ویكافئ مزیده وفضله والصالة 
.نا محمد المبعوث رحمة للعالمین والسالم علي أشرف الخلق سید

،،،وبعد
باالشتغال فـي هـذه الجزئیـة الكریمـة مـن علـم –تعالى –فقد أكرمني اهللا 

ویمكــن حــصر أهــم " فــیض الفتــاح فــي أحكــام المبــاح"أصــول الفقــه أال وهــي 
:النتائج التي یمكن الوصول إلیها فأقول وباهللا التوفیق 

.علم الفقه وأصولهمعرفة الحكم الشرعي هي الغایة من -١
وذلـك أن الـشارع ، تظهر حقیقة المباح ومفهومه مـن خـالل تعریفـه -٢

، وفاعله ال یـستحق الثـواب وال العقوبـة، لم یطلب من المكلف فعله وال تركه 
وال الــذم وال المــدح فهـــو مــستوي الطــرفین وال أفـــضلیة ألحــدهما علــي اآلخـــر 

لفعـل والتـرك مـن غیـر مـدح وال فحقیقة المباح عند الـشارع هـو التخییـر بـین ا
.ذم 

إن المبـــاح قـــسم خـــاص فـــي الحكـــم التكلیفـــي یخـــتص بـــالتخییر مـــن -٣
فلـو تعلقـت ، وعـدم تعلـق الطاعـة بـه، والمساواة بین الطلب والترك ، الشارع 

ودخــل فــي الواجــب أو المنــدوب وخــرج عــن كونــه ، بــه  طاعــة كــان مطلوبــا 
.قسما خامسا وهو مخالف لإلجماع 

، تخییر الشارع المكلف بـین فعـل الـشئ وتركـه : عني اإلباحة إن م-٤
الفعــل الــذي خیــر : ومعنــي المبــاح ، ســواء اســتعمله األصــولیون أو الفقهــاء 

سـواء أیـضا اسـتعمله الفقهـاء ، فیه المكلف من قبـل الـشارع بـین فعلـه وتركـه 
وعلي هذا فعلماء األصول یبحثون في اإلباحة والفقهاء في، أو األصولیون 

.المباح
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:من الطرق المعرفة لإلباحة -٥
.التنصیص علیها -أ

.نفي الحرج-ب
.نفي الجناح-جـ
.نفي اإلثم -د
.سیاق الكالم-ه
.القرینة الصارفة من الوجوب إلي اإلباحة في صیغة األمر-و
ذهــب جمهــور علمــاء األصــول إلــي أن المبــاح غیــر مــأمور بــه مــن -٦

ي ذلــك إال أبــو القاســم الكعبــي مــن المعتزلــة ولــم یخــالف فــ، حیــث هــو مبــاح 
.إن المباح مأمور به : وقال

لكنه لیس حكما تكلیفیا ، المباح حكم شرعي وغیر مأمور به شرعا -٧
ألن التكلیف ما فیـه كلفـة ومـشقة والتخییـر الـذي هـو حقیقـة المبـاح لـیس فیـه 

.كلفة وال مشقة
بمبـــاح بـــإطالق أن كـــل مبـــاح لـــیس –رحمـــه اهللا –ذكـــر الـــشاطبي -٨

ٕوانما هو مباح بالجزء خاصة واما بالكل فهو إمـا مطلـوب الفعـل أو مطلـوب  ٕ
فـإذا نظرتإلیـه فـي نفـسه فهـو ، وهذا النظر  باعتباره بـاألمور الخارجـة ،الترك

ٕواذا نظرت إلیه بحسب األمور الخارجة فهو ، الذي سمي هنا المباح بالجزء 
.المسمي بالمطلوب بالكل 

فـــإن ، بحثـــي الـــذي حاولـــت أن أحقـــق الغایـــة مـــن ورائـــه فهـــذا : وختامـــا 
ٕومرجـع ذلـك إلـي توفیـق اهللا تعـالى وان ، تحققت أو قاربت فهذا غایـة المنـي 

وفـي كلتـا الحـالتین ألـتمس العفـو ، كانت األخـري فمـن نفـسي ومـن الـشیطان 
فاضــــل الــــذین هــــم أهــــل ذلــــك والــــصفح مــــن شــــیوخي وأســــاتذتي وزمالئــــي األ
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واهللا –یحرمــــوني مــــن توجیهــــاتهم ونــــصائحهم الرشــــیدة آمــــال أال...........
.وصلى اهللا علي نبینا محمد وعلي آله وصحبه وسلم–المستعان 
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املراجعأهم

.تنزیل من رب العالمین : أوال القرآن الكریم 

:كتب التفسیر : ثانیا

لإلمـام أبـو محمـد : المحرر الـوجیز فـي تفـسیر الكتـاب العزیـز -١
ق بــن غالـب ابــن عطیــة األندلــسي المتــوفي محمـد بــن عبــد الحــ

الطبعـة ، عبـد الـسالم عبـد الـشافي محمـد : تحقیق ه٥٤٢سنة 
.طبعة دار الكتب العلمیة بیروت ، ١٤٢٢األولي 

.كتب الحدیث: ثالثا
: تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر لـشیخ اإلسـالم -٢

حجــر العــسقالني أبــي الفــضل شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن
.م١٩٦٤طبعة دار المعرفة بیروت سنة ه ٨٥٢المتوفى سنة 

الجامع الصغیر في أحادیث البـشیر النـذیر لإلمـام جـالل الـدین بـن -٣
.م١٩٨١أبي بكر السیوطي طبعة دار الفكر سنة 

ســــــنن أبــــــي داود السجــــــستاني ألبــــــي دواد ســــــلیمان بــــــن األشــــــعث -٤
.ه١٩٦٩دار الحدیث سنة طبعة ، ه٢٧٥السجستاني المتوفي سنة 

ألبـي عیـسي محمـد بـن عیـسي بـن ) جامع الترمذي(سنن الترمذي -٥
.ه١٣٩٨الطبعة الثانیة ه ٢٧٩سورة الترمذي المتوفى سنة 
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علي بن عمر الدارقطني المتوفى : سنن الدارقطني لشیخ اإلسالم -٦
.طبعة دار المحاسن للطباعة بالقاهرةه٣٨٥سنة 

تح الباري لشهاب الدین أحمد بن علي بن حجر صحیح البخاري مع الف
.الریاض ه ٨٥٢العسقالني المتوفى سنة 

ألبـــي مـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشیري المتـــوفي ســـنة : صـــحیح مـــسلم -٧
.ه١٣٧٤طبعة عیسي البابي الحلبي القاهرة ه ٢٦١

كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث علي ألـسنة -٨
١١٦٢بــن محمــد العجلــوني الجراحــي المتــوفى ســنة النــاس للــشیخ إســماعیل 

.طبعة مكتبة التراث اإلسالمي 
مـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل وبهامـــشه منتخـــب كنـــز  العمـــال فـــي ســـنن -٩

طبعـــــة المكتــــــب ه ٢٤١األقـــــوال واألفعـــــال للمتقـــــي الهنـــــدي المتـــــوفى ســـــنة 
.م١٩٨٥اإلسالمي بیروت سنة 

:كتب أصول الفقه: رابعا
طبعـة ه ٧٥٦اج للسبكي وولـده المتـوفى سـنة اإلبهاج وشرح المنه-١٠

.مكتبة الكلیات األزهریة
اإلحكام في أصـول األحكـام لـسیف الـدین علـي بـن أبـي علـي بـن -١١

طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت ، ه٦٣١محمــــد اآلمــــدي المتــــوفى ســــنة 
.ه١٤٠٠

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول لمحمد بن علي -١٢
.هـ ١٤١٢الطبعة الرابعة سنة -هـ ١٢٥٠توفي سنة الشوكاني الم

البحــــر المحــــیط فــــي أصــــول الفقــــه لبــــدر الــــدین محمــــد الزركــــشي -١٣
.م ١٩٩٢هـ طبعة وزارة األوقاف الكویتیة سنة ٧٩٤الشافعي المتوفى سنة 



-١٧٨٠-

البرهان فـي أصـول الفقـه إلمـام الحـرمین أبـي المعـالي عبـد الملـك -١٤
.هـ ١٣٩٩هـ مطابع الدوحة سنة ٤٧٨وفي سنة بن عبد اهللا الجویني المت

بیـــــان المختـــــصر شـــــرح مختـــــصر ابـــــن الحاجـــــب لـــــشمس الـــــدین -١٥
م ١٩٨٦هــ طبعـة دار المـدني للطباعـة سـنة ٧٤٩األصفهاني المتوفي سنة 

.
التحـــصیل مـــن المحـــصول لإلمـــام ســـراج الـــدین محمـــود  األرمـــوي -١٦

.م ١٩٩٩هـ طبعة مؤسسة الرسالة سنة ٦٨٢المتوفي سنة 
طبعــة دار الكتــب العلمیــة –التقریــر والتحبیــر البــن أمیــر الحــاج -١٧
.بیروت 
التوضــــیح علــــى التلــــویح لــــصدر الــــشریعة عبیــــد اهللا بــــن مــــسعود -١٨

طبعة دار الكتـب العلمیـة -هـ ٧٤٧المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة 
.بیروت 
طبعـة –نويالتمهید في تخـریج الفـروع علـى األصـول لإلمـام اإلسـ-١٩

.مؤسسة الرسالة بیروت 
تیــسیر التحریــر شــرح كتــاب التحریــر للكمــال بــین الهمــام المتــوفي -٢٠

هــ ٦٨٧هـ لمحمد أمین المعروف بأمیر باد شاه الحنفي المتوفي سنة ٨١٦
.طبعة مصطفى البابي الحلبي -

القـاهرة ســنة –مكتبـة الحلبـي –حاشـیة البنـاني مـع شـرح المحلـي -٢١
.ـه ١٣٥٦

.القاهرة–مكتبة الحلبي –جوامع حاشیة العطار على جمع ال-٢٢
روضة الناظر وجنة المناظر لموفـق الـدین عبـد اهللا بـن أحمـد بـن -٢٣

.هـ ١٤٠٤الطبعة الثانیة سنة -هـ ٦٢٠قدامة المقدسي المتوفى 



-١٧٨١-

المطبعـــة –شـــرح العـــضد علـــى مختـــصر ابـــن الحاجـــب المـــالكي -٢٤
.األمیریة ببوالق 

ــــــوفى ســــــنة -٢٥ ــــــدین القرافــــــي المت ــــــشهاب ال شــــــرح تنقــــــیح الفــــــصول ل
.طبعة مكتبة الكلیات األزهریة القاهرةه٦٨٤

شـــرح الكوكـــب المنیـــر لمحمـــد الفتـــوحي الحنبلـــي المعـــروف بـــابن -٢٦
.هـ ١٤٠٨طبعة جامعة أم القرى سنة -هـ ٩٧٢النجار المتوفى سنة 

المتـوفى سـنة نجم الدین الطـوفي: شرح مختصر الروضة لإلمام -٢٧
.م ١٩٨٥طبعة مكتبة التراث القاهرة سنة -هـ ٥٣٩

طبعــــة الفــــاروق الحدیثــــة –الغیــــث الهــــامع شــــرح جمــــع الجوامــــع -٢٨
.للطباعة 
طبعـة دار –العمیرینـيعلـي/تحقیـق د–الفائق في أصـول الفقـه -٢٩

.م ١٩٩٠االتحاد األخوي بالقاهرة 
٩٧٠م الحنفـي المتـوفي سـنة البن نجـی: فتح الغفار بشرح المنار -٣٠

.مكتبة مصطفى البابي الحلبي -هـ 
عبــد العلــي محمــد : فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت للعالمــة -٣١

.طبعة دار الفكر للطباعة والنشر –بن نظام الدین األنصاري 
طبعـــة جامعـــة أم –البـــن اللحـــام : المختـــصر فـــي أصـــول الفقـــه -٣٢
.مكة المكرمة –القرى 

ألبـــــي حامـــــد محمـــــد الغزالـــــي : المستـــــصفي مـــــن علـــــم األصـــــول -٣٣
.هـ ١٣٢٢طبعة المطبعة األمیریة سنة -هـ ٥٠٥المتوفى سنة 

ألحمــد بــن محمــد الحرانــي الدمــشقي : المــسودة فــي أصــول الفقــه -٣٤
.هـ ١٣٨٤مطبعة المدني بالقاهرة سنة -هـ ٧٤٥الحنبلي المتوفى سنة 



-١٧٨٢-

لفخر الدین محمد بن عمـر الـرازي :المحصول في علم األصول -٣٥
.طبعة دار الكتب العلمیة بیروت -هـ ٦٠٦المتوفى سنة 

ألبـي اسـحاق إبـراهیم بـن موســى : الموافقـات فـي أصـول الـشریعة -٣٦
.طبعة دار الرشاد الحدیثة –اللخمي الشاطبي 

دار –" مطبــــوع مــــع نهایــــة الــــسول " منــــاهج العقــــول للبدخــــشي -٣٧
.هـ ١٤٠٩یروت سنة الكتب العلمیة ب

–مكتبـة صـبیح –منهـاج الوصـول إلـى علـم األصـول للبیـضاوي -٣٨
.القاهرة 
مطبـوع " لإلمام جمال الـدین عبـد الـرحیم اإلسـنوي : نهایة السول -٣٩

.دار الكتب العلمیة بیروت " مع مناهج العقول للبدخشي 
زار طبعـة مكتبـة نـ–صفي الدین الهندي : نهایة الوصول لإلمام -٤٠

.المملكة العربیة السعودیة –مصطفى الباز 
-:كتب التاریخ والتراجم والسیر : ًخامسا

طبعـــــة دار العلـــــم للمالیـــــین –لخیـــــر الـــــدین الزركلـــــي : األعـــــالم -٤١
.بیروت

طبعـــة مكتبـــة المعـــارف بیـــروت –البـــن كثیـــر : البدایـــة والنهایـــة -٤٢
.م ١٩٨٥

منــة لــشهاب الــدین أحمــد بــن الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثا-٤٣
طبعــة دار الكتــب الحدیثــة ســنة -هـــ ٨٥٢حجــر العــسقالني المتــوفي ســنة 

.م ١٩٦٦
ألبـــي الفـــالح بـــن العمـــاد : شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب -٤٤

.هـ ١٠٥٣طبعة القدس سنة -هـ ١٠٨٩المتوفي سنة 



-١٧٨٣-

لتــــاج الــــدین عبــــد الوهــــاب الــــسبكي : طبقــــات الــــشافعیة الكبــــرى -٤٥
.طبعة مصطفى البابي الحلبي -هـ ٧٧١لمتوفى سنة ا

لعبد اهللا مصطفى المراغـي : الفتح المبین في طبقات األصولیین -٤٦
.طبعة دار المعرفة بیروت –

دار إحیـاء التـراث العربـي –لعمـر رضـا كحالـة : معجـم المـؤلفین -٤٧
.بیروت 
إلســـماعیل هدیـــة العـــارفین فـــي أســـماء المـــؤلفین وآثـــار المـــصنفین -٤٨

.م ١٩٥١طبعة استانبول سنة -هـ ١٣٣٩باشا البغدادي المتوفى سنة 
لـشمس الـدین بـن خلكـان المتـوفى : وفیات األعیان وأنباء الزمـان -٤٩

.طبعة دار صادر بیروت -هـ ٦٨١سنة 
-:كتب اللغة العربیة : ًسادسا

ي لمجــد الـدین محمــد بـن یعقــوب الفیـروز أبــاد: القـاموس المحـیط -٥٠
.طبعة دار الجیل بیروت -هـ ٨١٧المتوفي سنة 

ألبـــي البقـــاء الكفـــوي ، مؤســـسة الرســـالة بیـــروت ســـنة : الكلیـــات -٥١
.هـ ١٤١٢

لإلمام جمـال الـدین أبـو الفـضل محمـد بـن منظـور : لسان العرب -٥٢
.طبعة دار إحیاء التراث بیروت -هـ ٧١١المتوفى سنة 

مكتبـــة –بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي محمـــد : مختـــار الـــصحاح لإلمـــام -٥٣
.الحلبي القاهرة 

–للعالمــة أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفیــومي : المــصباح المنیــر -٥٤
.طبعة المكتبة العلمیة بیروت 

.طبعة الحلبي –معجم مقاییس اللغة ألحمد بن فارس -٥٥
-:علوم متنوعة : ًسابعا 



-١٧٨٤-

بــراهیم الحفنــاوي محمــد إ/ د .أ: إرشــاد األنــام إلــى معرفــة األحكــام -٥٦
.م٢٠٠٧/ ه ١٤٢٨سنة –

المكتبــة األزهریــة –محمــد أبــو النــور زهیــر : أصــول الفقــه للــشیخ -٥٧
.ه ١٤١٢القاهرة سنة 

دار الفكـــــر العربـــــي -محمـــــد أبـــــو زهـــــرة : أصـــــول الفقـــــه للـــــشیخ -٥٨
.القاهرة

دار إحیاء التراث العربي –محمد الخضري : أصول الفقه للشیخ -٥٩
.بیروت 
دار الفكـــــر ســـــنة ٠وهبـــــة الزحیلـــــي / أصـــــول الفقـــــه اإلســـــالمید -٦٠
.هـ ١٤٠٦

طبعـــــة مؤســـــسة –عبـــــدالوهاب خـــــالف : أصـــــول الفقـــــه للـــــشیخ -٦١
.الرسالة

طبعـــة –لمحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المحـــالوي : تـــسهیل الوصـــول -٦٢
.مصطفى البابي الحلبي 

طبعــة–لعلــي بــن محمــد الــسید الــشریف الجرجــاني : التعریفــات -٦٣
.مصطفى البابي الحلبي 

تحقیــق عبــد الحمیــد ، التوقیــف علــي مهمــات التعــاریف للمنــاوي  -٦٤
.م١٩٩٠صالح حمدا ن طبعة عالم الكتب سنة 

ــــشریعة اإلســــالمیة د-٦٥ ــــي فــــي ال ــــو الفتــــوح / الحكــــم التكلیف محمــــد أب
.م١٩٨٨طبعة دار القلم سنة ، البیانوني  

ــــار -٦٦ ــــدر المخت ــــي ال ــــابن لمح: رد المحتــــار عل ــــشهیر ب مــــد أمــــین ال
.عابدین دار الفكر بیروت 



-١٧٨٥-

طبعــة ، محمــد ســالم مــدكور / مباحــث الحكــم عنــد األصــولیین د-٦٧
.م١٩٦٠دار النهضة العربیة سنة 

محمـــد / نظریــة اإلباحــة عنــد األصــولیین والفقهــاء بحــث مقــارن د-٦٨
.م١٩٨٤سالم مدكور طبعة دار النهضة العربیة سنة 

طبعـة سـلیمان ، عبـد الكـریم زیـدان / د: لفقـه الوجیز فـي أصـول ا-٦٩
.م١٩٦٧األعظمي سنة 


