
 كروه واملباحاملمن أقساـ احلكم التكليفي  : ةبعاسالاحملاضرة 

 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضدُّ احملبوِب. لُغًة: مادَّتُُو )كره( وىو أصٌل يدؿُّ على خالِؼ الرّْضا واحملبَِّة، فػ )املكروُه( املكروه 

، ويثاُب تارُكو امتثااًل، وال  واصطالًحا: ما طلَب الشَّارُع من املكلَِّف ترَكُو ال على وجِو احلْتِم واإللزاـِ
 يعاقُب فاعُلُو.

وقد اسُتعمَل لفُظ )املكروُه( يف لساِف الشَّرِع ِِبذا املعىن، وكذلك دبعناُه اللُّغويّْ الَّذي ىو ضدُّ احملبوِب، 
ِِ: كُكلُّ َكِلَك َكاَف فردبَّ  ِِ املناىي يف سورِة اإلسرا ـُ( ، كما يف قولو تعا ى بعد ككِر بع ا ُوصَف بِو )احلرا

[ ، ومجيعها حمرَّـٌ، واملعىن فيو أفَّ تلَك احملرَّماِت غرُي حمبوبٍة وال 38َسيُّْئُو ِعْنَد َربَّْك َمْكُروًىا{ ]اإلسراِ: 
لكن ىذا االستعماُؿ ال ُيشكُل على املعىن االصطالحيّْ لػ )املكروه( على  مكروَىٌة، مرضيٍَّة، بْل ُمبغضةٌ 

 أنَّو نوٌع من األحكاـِ التَّكليفيَِّة غرُي )احلراـ( .

 "صيغته:

 تُعرُؼ الكراىُة يف األحكاـِ الشَّرعيَّة باستعماالٍت تدؿُّ عليها، ترجُع إ ى ثالثِة أنواٍع:

: ))إفَّ اهلل حرَـّ عليُكم عقوَؽ األمَّهاِت، -صلى اهلل عليو وسلم  - ػ لفِظ )الكراىِة( كما قاؿ النَّبُّ 1
ٌ بَِّي  وأوَد البناِت، ومنَع وىاِت، وكرِه لُكم قيَل وقاَؿ، وكثرَة السُّؤاِؿ، وإضاَعَة املاِؿ(( ، وفيو تفريٌق بِّيّْ

( و )املكروه( .  )احلراـِ

ن التَّحرمِي، كحديث عبد اهلل بن عبَّاٍس رضي اهلل عنهما عن ػ صيغِة النَّهِي الَّيت قاـ بُرىاٌف على صرفَها ع2
ُِ يف ثالثٍة: يف شْرطِة حِمَجٍم، أو شربَِة عسٍل، أو كيٍَّة بناٍر،  -صلى اهلل عليو وسلم  -النَّب  قاؿ: ))الشّْفا
(( ، فهذا النَّهُي للكراَىِة ال للتَّحرمِي، وممَّا دؿَّ عليو: حديُث  وأنا جابِر بن عبد اهلل رضي أهنى عن الكيّْ

يقوُؿ: ))إْف كاَف يف شيٍِ من أدويِتُكم خرٌي ففي  -صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل عنهما قاؿ: مسعُت النَّبَّ 
شربِة عسٍل، أو شرَطِة حِمجٍم، أوَلْذَعٍة من ناٍر، وما أِحبُّ أف أكتِوي((  ، فهذا إكٌف هلُم يف التَّداوي 

.  بالثَّالِث املذُكورَاِت، معَ   كراَىِة الكيّْ



وِؾ النَّبويَّة الَّيت ُقصَد ِبا التَّشريُع ال الَّيت جرْت دبقتضى الطَّبع البشرِيّْ، وىذا يُقابُل ما يفيُده الفعُل 3 ػ الُّتُّ
ُؾ الكراىَة.  النَّبويُّ من االستحباِب، فكذلك يُفيُد الُّتَّ

 

 "مسائل:

ِِ جاٍر على1 معىن الكراىِة املذكوِر ىهنا، ِسوى احلنفيَّة فإنػَُّهم  ػ لفظ )الكراىِة( يف استعماِؿ العلما
ـَ التَّنبيُو  ( كما تقدَّ يقولوَف: كراىُة حترمٍي، وكراَىُة تنزيٍو، والنَّوُع األوَُّؿ يف تقسيِمِهم ىذا من ِقسِم )احلراـِ

.  عليِو، والثَّاين من قسِم )املكروه( االصطالحيّْ

إكا هنى عن شيٍِ، وثبَت أنَّو فعلُو، فإفَّ فعلُو يدؿُّ على  -عليو وسلم صلى اهلل  -ػ ُيالحُظ أفَّ النبَّ 2
 اجلواِز، وال يُقاؿ: ُصرَؼ النَّهي عن التَّحرمِي إ ى الكراىِة، فإنَّو صلى اهلل عليو وسلم ال يفعُل املكروَه.

 

 :المباح 

اِر( ، ومنُو جاِْت )إباَحُة  لَُغًة: مادَّتُو ))بوح(( وتدؿُّ على سعِة الشَّيِِ، ومنو قيَل: تعريفو: )باَحُة الدَّ
 الشَّيِِ( ، وكلك لكونِو ُموسًعا فيو غرَي ُمضيٍَّق.

واصطالًحا: ما خريَّ الشَّارُع املكلَّف بِّي فعلِو وتركِو، وال يلحُقُو مدٌح شرعيّّ وال كّّ بفعلِو أو ترِكِو، إالَّ أف 
 وىَو: احلالُؿ. على نيَِّتِو.يقُّتَف فعُلو أو ترُكو بنيٍَّة صاحلٍة فُيثاُب 

 "صيغته:

 تُعرُؼ اإلباحُة بطُرٍؽ، تعوُد مجلُتها إ ى أربٍع:

ـُ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ 1 ِحلّّ  ػ الصّْيعُة الصَّرحيُة يف احللّْ، كقولو تعا ى: كاْليَػْوـَ أُِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت َوطََعا
يف البحِر حَِّي سألوُه عنُو:  -صلى اهلل عليو وسلم  -[ ، وقولو 5ملائدة:َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلّّ هَلُْم{ ]ا

 ))ُىوالطَّهوُر ماُؤُه، احللُّ َمْيَتُتُو(( .



ػ رفُع احلرِج أو اإلمِث أو اجلُناِح أو ما يف معىن كلك، كقولو تعا ى: كلَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى 2
ِِ َحرٌَج َواَل َعَلى أَنْػُفِسُكْم َأْف تَْأُكُلوا ِمْن بُػُيوِتُكْم َأْو بُػُيوِت آبائكم{ ]النور: اأْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعلَ  ى اْلَمرِي

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِو{ ]البقرة: 61 [ ، وقولو تعا ى: كلَْيَس 173[ ، وقولو تعا ى: كَفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ
َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم{ ]النور: َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْف َتدْ   [ 29ُخُلوا بُػُيوتًا َغيػْ

ػ صيغُة األمِر الوارَدِة بعَد احلْظِر ِلما كاف ُمباًحا يف األصِل، كقولو تعا ى: كفَِإَكا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْػَتِشُروا 3
ِِ اجُلُمعِة [ ، ف11يف اأْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو{ ]اجلمعة: َِ بعَد حْظِر البيِع عند مساِع نِدا هذا أمٌر جا

وإجياِب السَّعِي إليها، فلمَّا انتهى العرُض من كلَك عاَد األمُر إ ى اإلباحِة السَّابقِة بصيغِة طلٍب أُريد ِبا 
 اجُلُمعِة. رفُع اجلُناِح العارِض ألجلِ 

والعوَدِة حبْكِم الشَّيِِ إ ى اإلباَحِة كما لو مل يرِِد احلَظُر،   ومنها: صيغة األمِر الواردِة إلفادِة نسِخ احلْظرِ 
: ))هَنْيُتُكْم عن زِيارَِة الُقبوِر فُزُرورىا، وهنيُتُكْم عن حُلوـِ األضاِحي فوَؽ -صلى اهلل عليو وسلم  -كقولو 

ٍِ فاشربُوا يف  األسقيِة ُكلّْها وال تْشَربُوا ثالٍث فأمِسُكوا ما بَدا لُكم، وهنيُتكْم عن النَّبيِذ إالَّ يف سَقا
ُِ املذكورَُة قبَل احلْظِر  ُمسِكرًا(( ، فهذه أوامُر جاِْت إلزالِة احلْظِر الَّذي ورَد لسبٍب، وقد كانِت األشيا

 مباَحًة، فعادْت ِبذا األمِر إ ى ما كانْت عليِو.

ِِ اإلباَحُة( ، فكلُّ شيٍِ مباٌح ػ استصحاُب اإلباحِة األصليَِّة، وىذا الَّذي يُقاُؿ فيو: )األصُل يف4  األشيا
ما مل يرِْد دليٌل ينقلُو من تلَك اإلباحِة إ ى غريَىا من األحكاـِ التَّكليفيَّة، فال يُدَّعى وجوٌب أو استحباٌب 

 أو حترمٌي أو كراَىٌة إالَّ بدليٍل ناقٍل إليها من اإلباحِة.

والسُّنَِّة، وىو مناسٌب للمعقوِؿ الصَّريح، فإفَّ من وىذا أصٌل اسُتفيَد من نصوٍص صرحيٍة يف الكتاِب 
أعظِم مقاصِد التَّشريِع: رفع احلرِج، واإلباحُة ختيرٌي، ورفُع احلرج ثابٌت ِبا، خبالِؼ ما ىَو مطلوُب الفعِل 

ُِ ال ِؾ، فإفَّ املكلَّف حمتاٌج إ ى تكلُِّف القياـِ بو ممَّا حتصُل لو بو املشقَُّة، واألشيا  حصَر هلا، فإْف أو الُّتَّ
مَع ُقدرِة  ُعلّْقْت بغرِي اإلباَحِة من األحكاـِ التَّكليفيَِّة لزـَ منها تكليٌف غرُي ُمتناٍه، وىذا ال يتناسبُ 

 املكلٍَّف، ومَع الرَّمحِة بِو.

ِِ فسخَّر هلُم ما يف السَّماواِت واألرِض نعمًة منو ورمحًة، قاؿ تعا ى:  واهلل امنتَّ على عبادِه باإلباحِة لألشيا
يًعا ِمْنُو{ ]اجلاثية: [ ، وقاؿ: كُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم 13كَوَسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض مجَِ



يًعا{ ]البقرة:  َوالطَّيَّْباِت ِمَن  [ ، وقاؿ تعا ى: كُقْل َمْن َحرَّـَ زِيَنَة اللَِّو الَّيِت َأْخرََج ِلِعَباِدهِ 29َما يف اأْلَْرِض مجَِ
نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة{ ]األعراؼ:   [ .32الرّْْزِؽ ُقْل ِىَي لِلَِّذيَن َآَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

وىذه قاعدٌة عظيمٌة يف الفقِو، فإفَّ األصَل يف كلّْ شيٍِ احللُّ حَّتَّ يوجَد من الشَّرِع دليٌل خُيرُجو من 
خيرُج من احللّْ إ ى ُحرَمٍة أو كراىٍة مفصٌَّل يف الكتاِب والسُّنَّة، وىو حمصوٌر معدوٌد دُيكُن أف احللّْ، وأفَّ ما 

[ ، وقولو: 151ُتستقصى أفرَاُده، أمل تقرأْ قولو تعا ى: كُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّـَ َربُُّكْم َعَلْيُكْم{ ]األنعاـ: 
….  حُمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْف َيُكوَف َمْيَتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا{ كُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإَلَّ 

َا َحرَّـَ َرِّبَّْ اْلَفَواِحَش....{ ]األعراؼ: 145]األنعاـ:  [ ، وقولو: كَوَقْد َفصََّل 33[ ، وقولو: كُقْل ِإَّنَّ
[ ؟ وحَّت الَّذي جيري املنُع منو عن طريِق 119ُُتْ ِإلَْيِو{ ]األنعاـ: َلُكْم َما َحرَّـَ َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِرْ 

ِِ احلُرَمُة( ، فلو وَصَل القياُس بأصحابِِو إ ى  القياِس فإنَّو ال حيوُّْؿ األصَل إ ى أف يُقاَؿ: )األصُل يف األشيا
 ىذا املعىن املعكوس لكاَف كلَك دليالً بنفسِو على فساِد قياِسِهْم.

 الشيء عن حكم اإلباحة:"انتقال 

ِؾ جاَز أف  ُِ طَريَف الِفعِل والُّتَّ ليسْت أصناُؼ املباحاِت قابلًة للحصِر، لكْن ملَّا كانِت اإلباَحُة فيها استوا
تيمَل إ ى أحِد الطَّرفِِّي باعتباِر عارٍض، فالقاعدة أف يُقاؿ: يبقى ُحكُم اإلباحِة للشيِِ ثابًتا ما مْل يُّتجَّْح 

باَح فيِو جانُب ا
ُ
ملفسَدِة أو جانُب املصلحِة، فإكا ترجََّح أحُد اجلانبِِّي فإفَّ املفسَدَة الرَّاجَحَة حُتيُل امل

ُِ يكتسُب حكًما تكليفيِّا جديًدا  مكروًىا أو حمرًَّما، واملصلحة الرَّاجحة حُتيلُو مندوبًا أو واجًبا، فالشَّي
 باعتباِر عارٍض أخرجُو عِن اإلباَحِة.

 أمثلة:

كُل والشُّرُب مباحاِف من مجيِع الطَّيّْباِت، لكنَّ اإلسراؼ فيهما إ ى حدّْ التُّخمِة مكروٌه، قاؿ اهلل ػ األ1
: ))ما مأل -صلى اهلل عليو وسلم  -[ ، وقاؿ النَّبُّ 31تعا ى: كوَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرِفُوا{ ]األعراؼ: 

ًِ شرِّا من بطٍن، حبسِب ابن آدـَ  أُُكالٌت يُقمَن ُصلبُو، فإف كاف ال حمالَة فثُلٌث لطعاِمِو وثلٌث  آدميّّ ِوعا
 لشرابِِو، وثلٌث لنفِسِو(.

ػ اللَّهُو واللَّعُب مباحاِف يف غري حمرَّـٍ معلوـِ احلُرمِة، فإكا سبَّبا تفويَت فريضٍة كإخراِج الصَّالِة عن وقتها، 2
 اقعِة فاحشٍة، انتقال إ ى التَّحرمِي.أو جرَّا إ ى حمرَّـٍ كالتَّعدّْي على الغرِي أو مو 



 ػ النَّوـُ مباٌح، فإكا كاف للتَّقوّْي على طاعة اهلل أو كسِب الرّْزِؽ صاَر ُمستحبِّا.3

صلى اهلل عليو  -ػ الصَّوـُ يف السَّفِر مباٌح، فقد قاؿ أنُس بن مالٍك رضي اهلل عنو: ُكنَّا ُنسافُر مع النَّب 4
لكنَّ الفطَر يكوُف واجًبا إكا أضرَّ  الصَّائُم على املفطِر، وال املفِطُر على الصَّائِم.، فلم يَِعِب -وسلم 

 الصَّوـُ باملسافِر.

ـَ الفتِح إ ى  -صلى اهلل عليو وسلم  -فعن جابِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما: أفَّ رسوؿ اهلل  خرَج عا
ـَ حَّتَّ بلَغ ُكراَع الغميِم، ف ٍِ )ويف روايٍة: فقيَل لُو: مكََّة يف رمضاَف، فصا ـَ النَّاُس، مثَّ دعا بقَدٍح من ما صا

ٍِ بعَد العصِر( فرفعُو حَّتَّ  ـُ، وإَّنَا ينظروَف فيما فعلَت، فَدَعا بقدٍح من ما إفَّ النَّاَس قد شقَّ عليُهُم الصّْيا
ـَ،  َِ النَّاِس قد صا فقاَؿ: ))أُولئَك الُعصاُة، أولئَك نظر النَّاُس إليو مثَّ شِرَب، فقيَل لُو بعد كلَك: إفَّ بع

 الُعصاُة((  ، وال يسمَّى عاصًيا من فعَل ُمباًحا.

* * * 

 

 


