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 ا ال يضاها وجل إهلا، أمحده احلمد هللا محدخـصنا  -سـبحانه –ى، تبارك رب 

الكونَبشريعة عم بات ديجاها سناها، وأشرق بالرمحات الص.  
   بدء وخمتتم والشكر هللا يف    فاحلمد هللا محدا ال نفاد له  
  وال تقاس مبنثور ومنتـظم    دهفما تعد وال حتصى حمام  

وأصلي وأسلم على عبد اهللا ورسوله الذي أرسله باهلدى ودين احلق هاديـا             
ونورا وسراجا، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا للمقتفني نرباسـا،             

  .ولألمة تاجا، والتابعني ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثريا ثجاجا
  :  أما بعد

ل اهللا على هذه األمة أن من عليها ذه الشريعة الربانية، واملنحة            فإن من فض  
اليت امتازت بالشمول والكمال، ووسعت األعصار واألمصار، وانتظمـت          اإلهلية

مصاحل العباد يف أمور املعاش واملعاد، وزخرت باألصول النافعة واملقاصد اجلامعـة      
صد، وحكما وقواعد، مـألت     يف قضايا الدين والدنيا معا، وحوت نصوصا ومقا       

البسيطة عدالً وحكمة وتيسريا ورمحة، واستوعبت قضايا االجتـهاد والنـوازل،           
فأبانت أحكامها، وأوضحت حالهلا وحرامها عرب ميزان دقيق، ومعيـار وثيـق،            

األنام، مما كان لـه األثـر        ار عليها علماء اإلسالم، وجمتهدو    وأصول حمكمة، س  
  .فراد واتمعات، وإصابة احلق يف االجتهادات واملستجداتيف حتقيق اخلري لألالبالغ 

،  يلْفها رحبة واسعة األرجاء، عبقة األفنان      ،الفقهاألصول و واملتأمل يف أفانني    
، وتفريـع  دة يف استنباط األحكام من النـصوص عقلية فذة، وملكة رائحتتاج إىل   

 ،أصـوهلا القطعيـات   املسائل، وإحلاق اجلزئيات بالكليات، وختريج الفروع على        
  . الشرعياحلكمبيان ل  واالعتبار املقاصدي،،التأصيل الفقهيإحكام و



 
٢

 إذ  عن رسـوله  مثاألحكام الشرعية ال تؤخذ إال عن اهللا تعاىل  ومعلوم أن   
احلكم هللا وحده، فاحلالل ما أحلّ، واحلرام ما حرم، وال جيـوز إثبـات حكـم               

 ورسوله ملعرفة احلالل واحلرام، واألمـر    شرعي بغري األدلة الشرعية اليت نصبها اهللا      
، قال  وميل عظيم من أصول هذا الدين الق      وهذا أص .  والنهي، واإلجياب والتحرمي  

﴿ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن اَألمِر فَاتِبعها وال تتِبع أَهـواَء           : تعاىل خماطبا نبيه    
  الَِّذين ال يعلَمون﴾ 

ومـىت أطلقـت    .  أحكام وضعية  أو الشرعية إما أحكام تكليفية،      واألحكام
خطاب اهللا املتعلق بأفعـال     " : واليت تعين  األحكام انصرفت إىل األحكام التكليفية    

   . )١("املكلفني باالقتضاء أو التخيري
فلهذا كان دين املؤمنني بـاهللا ورسـوله أن         " : رمحه اهللا   ابن تيمية  اإلمامقال  

إلجياب، واالستحباب، والتحليل، والكراهية، والتحـرمي، ال       ا: األحكام اخلمسة 
، فال واجب إال ما أوجبه اهللا ورسوله، وال حرام إال           تؤخذ إال عن رسول اهللا      

   . )٢("ما حرمه اهللا ورسوله
ـ         ومن أجل هذا   سائلها،  عين األصوليون ببيان هذه األحكام التكليفيـة، وم

  .والقواعد اليت تنتج عنها
، الرتباطها  األصولية املهمة، اليت ال تستغين عنها األمة       سائله امل ومن أهم هذ  

املباشر باألحكام الفقهية والقضايا املعاصرة، مسألة املباح وقواعـده وضـوابطه           
هي قاعدة جتمع بني األصـول    ، ف "تقييد املباح لإلمام  " : أن قاعدة وتطبيقاته ومنها 

لدينية وتكتنفها املقاصد    السياسة ا  ، وتظهر يف   واألحكام ، وتبرز يف النوازل   والفقه
  .الشرعية

                                                
 حممد بن حسين بن حسن اجليزاين     : املؤلف،  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة      : ينظر  )١(

)١/٢٨٨( .  
  ). ٢٢/٢٢٧( جمموع الفتاوى:   ينظر)٢(

 



 
٣

 النقاط  من خالل  أمهيتهاتتضح  ومسألة تقييد املباح مسألة من األمهية مبكان و       
  :التالية

  .لكثري من املسائل األصولية والفقهيةهذه املسألة  مشولية -١
  . معرفة بعض املسائل الفقهية اليت تتعلق بسلطة ويل األمر-٢
 مـع مراعـاة     ،ة ويل األمر يف تقييد األحكام املباحـة        بيان حدود سلط   -٣

  .الضوابط العامة يف الشريعة
 الكشف عن بعض النواحي التطبيقية والفتاوى املعاصرة لتقييـد املبـاح            -٤

  .بضوابطه
 وبيان واقعيـة  ،ومراعاا للمصاحل العامة,  إبراز مشولية الشريعة اإلسالمية   -٥

  .ستجدات مالءمتها للمتغريات واملوأحكامها 
  . معرفة الضوابط العامة يف تقييد األحكام املباحة-٦

  
مـع  ج، ويبته أي كفَّها وأمسكها وعقَلَهـا د دا، يقال قي  التقييد لغة من القيد   

، ِلكَفـه عـن     د على اسـتعماله   بوضع قيو  "تقييد احلكم "ذ  ِخ، ومنها أُ  على قيود 
  .العمل

  :اح يف اللغةواملب
ة الـشيء  عالباء والواو واحلاء أصل واحد وهو س" : رمحه اهللا  يقول ابن فارس  

     . )١("وظهورهوبروزه 
  :يف الشرعمعناه و
 عقـاب يف    باح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله، ال ثواب له على فعله، وال            امل
   .)٢(تركه

                                                
  . )بوح(مادة ، مقاييس اللغة:   ينظر)١(
  ). ٣/١٠٢١(مرداوي  للالتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه:   ينظر)٢(

 



 
٤

 حـرج عليـه يف      املباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه ال         : الرازيقال  
  . )١(الفعل والترك

ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بني فعله وتركه من غـري         : قال ابن بدران  و
   .)٢(مدح يترتب على فعله وال ذم يترتب على تركه

املباح عند الشارع هو املخري فيه بني       : " فقال -رمحه اهللا - الشاطيب   أما اإلمام  
  . )٣("ى الفعل وال على الترك ال عل ،الفعل والترك من غري مدح وال ذم

فعـلٌ  :  للمباح على أنـه   وضع تعريف عام من خالل هذه التعاريف   وميكن
٤( مأذون فيه من الشارع خال من مدح أو ذَم(.  

. ومن أمساء املباح الذي إباحته شرعية احلالل، واملطلق، والطلـق، واجلـائز           
ه غري مطلوب الترك مـن      ورمبا أطلق املباح على غري احلرام، واملكروه، أي يف أن         

  .)٥( حيث هو مباح
 

 مباح ثابت بالنص عليه يف النصوص الشرعية كقوله تعاىل يف            :النوع األول  
 ميلك أحـد أن     فالبيع مباح بالنص ال    ﴾ه الْبيع وحرم الربا   وأَحلَّ اللَّ ﴿: إباحة البيع 

أنواع معينة وأنواع أخرى ال يكون فيهـا        قيد التبايع ب  كأن ي ،  يقيده بأي قيد كان   
ساعة كـذا    وأ كأن يقول يكون البيع يوم كذا         معني، البيع، أو يقيد البيع بزمان    

                                                
  ). ١/٢١٩(احملصول :   ينظر)١(
  ). ١/٧١( املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل:   ينظر)٢(
  . )١/١٧٢(املوافقات :   ينظر)٣(
  ). ١/٨٣(نفائس األصول شرح احملصول  و،)١/٤٢٢(شرح الكوكب املنري :  ينظر )٤(
البحـر  "، و )٢١٢ -١/١٧٢" (املوافقـات "، و )١٢٥-١/١٢٤(لآلمـدي   " اإلحكام: "ينظر  )٥(

  ). ٤٢٨ -٤٢٧، ١/٤٢٤" (شرح الكوكب املنري"، و)٢٨٣-١/٢٧٥" (احمليط

 



 
٥

ال يكون  : كذا من كل أسبوع ومينع ما سوى ذلك، أو يقيد البيع مبكان فيقول            و
  )١( .، ومينع ما سوى ذلككيت وكيت فقط البيع إال يف مكان 

يد فال جيوز إجياب البيع أو اإللزام به، كأن جيرب التجـار             وكما ال جيوز التقي   
على بيع ما لديهم من سلع، فإن اهللا تعاىل قد أحل البيع بوصف العموم واإلطالق               

    .وتقييده أو اإللزام به مناف لذلك
 :قوله تعاىل يف إباحة األكل  ك :

فَِإذَا قُِضيِت الصالةُ فَانتِشروا    ﴿ : سبحانه  وقوله ،  ﴾ رزقْناكُم كُلُوا ِمن طَيباِت ما   ﴿
وقولـه يف   ،  ﴾ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَِثرياً لَعلَّكُم تفِْلحونَ          

وِإذَا حلَلْـتم   ﴿:  وقولـه  ﴾ِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن    ﴿: إباحة الطالق 
   .وغريها كثري ﴾فَاصطَادوا

 تقييده أو اإللزام به تغيري للشريعة، ألن ما نص          ،ثابت بالنص الاملباح  وهذا النوع   
مل جيز ألحد أن يقيده أو يوجبـه، ألن يف ذلـك             ،السنة على إباحته نصا    وأالكتاب  

، فقد تـبني مـن   سبحانه شرعه اهللا ، ومناقضة ملا رسولهل و  تعاىل حمادة ومشاقة هللا  
شرع لَكُم  ﴿: جمموع النصوص الشرعية أن التشريع إمنا هو هللا تعاىل وحده قال تعاىل           

ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحاً والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبـِه ِإبـراِهيم وموسـى                 
   ينوا الدى أَنْ أَِقيمِعيسقُوا ِفيهِ   وفَرتال توا  ﴿: سبحانه ، وقال ﴾ وعـركَاُء شرش ملَه أَم

       أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن مم وسواء يف ذلك ما جاء النص عليه يف الكتـاب أ     ﴾لَه 
  .حيث التشريع السنة؛ ألن السنة وحي وهي مثل القرآن من 

أو اإلباحـة العامـة     ،  الرباءة األصلية ح ثابت باستصحاب    مبا: النوع الثاين 
رِض لَق لَكُم ما ِفـي األَ     هو الَِّذي خ  ﴿ : كقوله تعاىل  ،املستفادة من عدة نصوص   

رِض  ِفي السماواِت ومـا ِفـي األَ       وسخر لَكُم ما  ﴿: جل وعال ، وقوله   ﴾جِميعاً
هِميعاً ِمنلنوع هو الذي جيوز تقييده بضوابطهوهذا ا.﴾ج.   

                                                
  .، مقال للشيخ حممد شاكر الشريفمن ميلك تقييد املباح أو اإللزام به:  ينظر )١(

 



 
٦

 

 لزم معرفة   ،ملا كان تقييد املباح أو اإللزام به يشابه التشريع من بعض الوجوه            
 واحملافظة عليها كيال يفضي ذلك إىل إعطـاء حـق           تباعهااالضوابط اليت ينبغي    

 التقييد، فإن املبـاح     قاعدة انطالقا من    اهللالتشريع لغري اهللا تعاىل، فيحرم ما أحل        
مر به أمـر  ؤد، وال ي  يقَى عنه أو ي   هنن يظل مباحا كما شرعه اهللا تعاىل ال ي        ينبغي أ 

  )١( .إجياب وإلزام
سـنة   مث   )القرآن والسنة (عرفة هذه الضوابط نلجأ إىل النصوص الشرعية        ومل 

اليت البـد    الشرعية   الضوابطاخللفاء الراشدين اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل         
  :من أهم هذه الضوابطو، احمنها يف تقييد املب

   موافقة الشرع -١
 أو اإللزام به على صـفة       ، أو منعه  ،ما جاءت إباحته بالنص ال جيوز تقييده      ف

العموم والدميومة؛ ألن يف ذلك مصادمة للشرع ومنعا ملا أحل اهللا، أو إجيابا ملـا               
  . بهحه الشرع ومل يلزمأبا

ال خالف يف كون احلـاكم      اعلم أنه   " :-رمحه اهللا – الشوكاين    اإلمام يقول
  . )٢("الشرع بعد البعثة وبعد بلوغ الدعوة
    ئة أو حاجات عامة لنوع من املنع أو التقييد         ِجلْ ولو كانت هناك ضرورات م

 تكون، فإن األخذ به      الضروري أو اإللزام، وال يوجد حل هلا غري ذلك التصرف        
 تلْجـئ إىل تقييـد   فإا أيضا قـد ، )٣(الضرورات تبيح احملظورات: علته كما أن 

، واحلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة، فهو منع أو تقييد أو إلزام مؤقت             املباحات  
  .وليس خمالفة ألوامر الشرع املطهرمتقيد بالضرورة أو احلاجة 

                                                
  .، مقال للشيخ حممد شاكر الشريفمن ميلك تقييد املباح أو اإللزام به: نظر ي )١(
  ). ١/٦٢" (إرشاد الفحول": ينظر  )٢(
  ). ١/٥٧(ألشباه والنظائر للسبكي ، ا)١/٨٥(ألشباه والنظائر البن جنيم ا:   ينظر)٣(

 



 
٧

   موافقة مقاصد الشريعة -٢
 ينبغي أن يكون كل تصرف يف املباح عامال على حتقيق مقصد من املقاصـد             

الغايات اليت وضعت الـشريعة ألجـل حتقيقهـا          هيفاملقاصد  ،   العامة للشريعة 
ـ    : "رمحه اهللا   يقول اإلمام الشاطيب     ،   ملصلحة العباد  شريعة أـا   استقرينا مـن ال

          .)١("وضعت ملصاحل العباد
إن مقصد الشريعة مـن التـشريع   : "رمحه اهللاوقال اإلمام الطاهر بن عاشور    
لناس فيه على وجه يعـصم مـن التفاسـد          حفظ نظام العامل، وضبط تصرف ا     

املقصد العام من التشريع هو حفـظ نظـام األمـة           : "، وقال أيضا  )٢("والتهالك
  . )٣("صالح املهيمن عليه وهو اإلنسانواستدامة صالح اتمع، باستدامة 
 شرط االجتهاد معرفـة املقاصـد،       -رمحه اهللا -بل لقد جعل اإلمام الشاطيب      

إمنا حتصل درجة االجتـهاد     ": حيث قال ا   بناًء على فهمه   التمكن من االستنباط  و
الـتمكن  : فهم مقاصد الشريعة على كماهلا، والثاين     : ملن اتصف بوصفني أحدمها   

   .)٤("من االستنباط بناًء على فهمه فيها
   يقوم عليها أهل العلمأن  -٣

د دراسات عميقة من    هذه التقييدات أو اإللزامات ينبغي أن تكون صادرة بع        
ال تترتـب  و، ن حمققة الغرض الذي من أجله وضعت      ، حىت تكو  الفقههل العلم و  أ

  .، تكون على خالف املقصودعليها نتائج عكسية

                                                
  ). ٢/١٢ (املوافقات:   ينظر)١(
  ). ٣/٢٣٠(مقاصد الشريعة : ينظر)  ٢(
  ). ٣/١٩٤(مقاصد الشريعة : ظرين)  ٣(
  ).٥/٤١( املوافقات :ينظر)  ٤(

 



 
٨

، ذوي  يعة حتتاج إىل العلماء الربانيني    مقاصد الشر موافقة الشرع و  كذلك فإن   
ون ، ويِزن الذين يحِكمون األصول والقواعد    ،االجتهاديةالعقليات الفذة واملَلَكات    

  .  األمور مبيزان الشرع احلنيف
ال حيل ألحد يفيت يف دين اهللا إال رجالً         «: -رمحه اهللا –يقول اإلمام الشافعي    

بناسخه ومنسوخه، ومبحكمه ومتشاه، وتأويلـه وترتيلـه،        : عارفًا بكتاب اهللا  
ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، مث يكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول              

، وبالناسخ واملنسوخ، ويعرف من احلديث مثل ما عرف مـن القـرآن،             اهللا  
ويكون بصريا باللغة، بصريا بالشعر، وما حيتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع            
هذا اإلنصاف، وقلة الكالم، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختالف أهل األمصار،            

يتكلم ويفـيت يف احلـالل      ويكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن            
  .)١(»واحلرام، وإذا مل يكن هكذا فله أن يتكلم يف العلم وال يفيت

   مراعاة املصلحة العامة  -٤
فيجوز ما كانت إباحته من قبيل اإلباحة العامة اليت ال تستند إىل نص خاص              

قـدير أهـل العلـم أو اإلمـام      حسب تإذا كان يف ذلك مصلحة عامة     ،  تقييده
 اإللزام به، ألن تصرف اإلمام على الرعيـة         لإلمام أو ويل األمر   أن  ؛ كما   الشرعي

  .منوط باملصلحة، فإذا مل تكن هناك مصلحة عامة مل جيز التقييد وال اإللزام
 التقييد أو اإللزام من املباح هو ما كان من الشئون العامة، أما ما كان مـن     و

ـ    حدألفليس  ،  صية اليت ختص آحاد الرعية      األمور اخلاصة الشخ    ا أن يتدخل فيه
 مبنع أو إلزام، فإن التدخل يف مثل هذه األمور سوف يفسد على الناس حيـام،              

حلقت الضرر بعامة الناس ،     إال إذا تعاظمت املفسدة وخرجت عن اخلصوصية، وأ       
  . تراعى املصلحة العامة حسب تقدير أهل العلم أو اإلمام الشرعي ساعتئذ
    حالتقييد يكون يف أفراد املبا -٥

                                                
 ).١/٥٠٩(لإلمام الشافعي " الرسالة: "ينظر)  ١(

 



 
٩

 ، ألنه بذلك خيالف النص الشرعي الـذي          أن مينع جنس املباح    ألحدليس  ف
، وهذا يشمل فقط النوع الثاين من        أفراد املباح    املنع والتقييد يكون يف    بل   أباح ، 

ثابـت  الباح   ، أما امل   ثابت باستصحاب الرباءة األصلية   الباح  أنواع املباح ، وهو امل    
   . ميلك أحد أن يقيده بأي قيد كانال الشرعية فبالنص عليه يف النصوص

   التقييد يكون للضرورة فقط -٦
 معينـا ،  فلو أصدر ويل األمر قـرارا        حمدد ،  يف حالة معينة، ولوقت      فيكون

 مل حيمل هذا على التشريع الدائم املخالف لشرع اهللا تعـاىل             ، طارئةوربطه حبالة   
لظرف أو احلالة اليت أجلأت     املمنوع منه ، بل حيمل على التقييد الطارئ املرتبط با         

ومثال ذلك ما جـاء يف الـصحيحني أن         يوجد بوجودها ويزول بزواهلا،     ،  إليه  
املسلمني عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام، واملـسلم          ى   رسول اهللا   

 قيـد   كـن الرسـول     مباح له أن يدخر قوته ومباح له أن ينفقه على غريه، ل           
بحن بعد ثالثة وبقي يف بيتـه  صى منكم فال يمن ضح" : فقالاالدخار بثالثة أيام  

ان من العام املقبـل سـأله     وألزم باإلنفاق فيما زاد عن ذلك، فلما ك        ،"منه شيء 
فـإن   ،وادخرواوأطعموا  كلوا  " :، فقال نفعل كما فعلنا العام املاضي    : الصحابة

ذلك العام كان بالناس جهفأردت أن تعينوا فيهاد  ."  
قلـت  : الرمحن بن عابس عـن أبيـه قـال          عن عبد   أيضا ويف الصحيحني 

ما فعله إال يف    :  أن تؤكل حلوم األضاحي فوق ثالث، قالت       ى النيب   أ:"لعائشة
   .)١("ه، فأراد أن يطعم الغىن الفقريعام جاع الناس في

  . ددحالة معينة، ولوقت حمفهذه كانت ضرورة و

                                                
، باب ما كان السلف يدخرون يف بيوم وأسفارهم مـن             أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة      )١(

  ]. ٢٩٧٠[، ومسلم يف كتاب األضاحي رقم]٥٤٢٣[الطعام واللحم وغريه رقم

 



 
١٠

ن نـضيف   ميكـن أ  " احملظوراتالضرورات تبيح   : "والقاعدة الفقهية املعروفة  
 :  هذه املسألة إىل قاعدة أخرى وهـي       وميكن إرجاع  "وقد تقيد املباحات  "عليها  

  . "احلاجة العامة ترتل مرتلة الضرورة"
 

ما ورد من النهي عن كتابة احلديث، فالكتابة مباحة يف أصلها فيبـاح               -١
 أراد  يه من العلوم أو احلقوق، لكن الرسول الكـرمي          للمسلم كتابة ما حيتاج إل    

يف بداية اإلسالم أن تتوجه مهة املسلمني إىل كتابة القرآن وحده وحفظـه، وأال              
، ال تكتبوا عين   : "يشغل املسلمون أنفسهم بكتابة وتدوين شيء غري القرآن فقال        

   .)١(" غري القرآن فليمحهومن كتب عين
منع منه لكن ملا حتقق الغرض الذي من أجله ـى      ففي هذا تقييد للمباح أو      

             عن الكتابة مل يبق للنهي مسوغ، فكتب من الصحابة من كالمه    ما كتب 
  . وأمرهوذلك بعلمه 

ما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه حيث قيـد حكـم                 -٢
م إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القـدوة فـيه           

حىت ال يقتدي املسلمون م يف ذلك فتروج سوق الكتابيات وتكـسد سـوق              
املسلمات، كما أن عمر رضي اهللا تعاىل عنه نظر نظرة أخرى يف هذا األمر وهو               

، أمـا  بـاملومس أن كثريا منهن لسن عفيفات فالزواج منهن قد يفضي للـزواج      
وتقييد عمر رضـي اهللا     نع من الزواج منها،     مي مالعفيفة منهن لغري أهل القدوة فل     

تعاىل عنه هلذا األمر ليس على سبيل املنع منه أو التحرمي ولكن على سبيل اختيار                
األفضل واألوىل يف حق أهل القدوة وإال لو خالفه يف ذلك أحـد مـن كبـار                 
الصحابة مل يعاقبه على املخالفة، مث هو يف الوقت نفسه تقييد ليس علـى سـبيل                

   .فئة معينةموم وإمنا تقييد خاص بالع
                                                

  ]. ٣٠٠٤[ رقم مسلم باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلمرجهأخ)  ١(
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تزوج حذيفة يهودية فكتب    : " يف تفسريه    -رمحه اهللا -  ابن جرير الطربي   قال
 ال أزعم   :فقال،  خلي سبيلها   أُ أتزعم أا حرام فَ    :إليه عمر خل سبيلها فكتب إليه     

   .)١("أا حرام ولكن أخاف أن تعاطوا املومسات منهن
 كره عمر لطلحـة     وإمنا: " بقوله    حكم عمر     رمحه اهللا  وقد علل الطربي  

وحذيفة رمحة اهللا عليهم نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يقتـدي مـا              
  ."الناس يف ذلك فيزهدوا يف املسلمات أو لغري ذلك من املعاين فأمرمها بتخليتهما

 الـسالم   عز الدين بن عبـد     امـاإلم ما كان من      أيضا ولعل من ذلك    -٣
 زمنه فرض ضرائب على الناس زائدة عن زكاة          حينما أراد والة األمر يف     رمحه اهللا 

           خـرج  أمواهلم ملواجهة نفقات املواجهة مع التتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حىت ي
األمراء املماليك من أيديهم وأيدي جنودهم ما معهم من أموال أخذوها من بيت             

قـات  املال، فلما قام األمراء بذلك واستهلك بيت املال ومل يعد فيه ما يكفي لنف             
 أصدر الفتوى جبواز أخذ مال زائد عـن الزكـاة مـن األغنيـاء               ،جهاد التتار 

  . واملوسرين، وهي حالة مؤقتة ليست دائمة مرتبطة بظرفها الذي أجلأ إليها
 

  .يف الطرق تقييد والة األمر لبعض حركات الناس -١
تحرك بالكيفية اليت تناسبه، وينتقل من مكـان إىل         إنسان مباح له أن ي    كل  ف 

مكان بالوسيلة اليت تروق له، ولكن بعد التطور السريع يف وسائل املواصالت وما             
ميكن أن يترتب عليها من حوادث ضارة بالرعية فإنه حيق لويل األمـر أن يقيـد                

كتحديـد  ،   العامة ذلك ببعض القيود اليت يترتب على االلتزام ا حتقيق املصلحة         
 السرعة القصوى اليت ختتلف باختالف نوع الطريق، وكتخصيص طـرق معينـة         

  .  للمشاة فقط وحنو ذلكللسيارات وأخرى

                                                
  ). ٤/٣٦٦ ( القرآن آي تأويلعنجامع البيان : ينظر)  ١(
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علـى وشـك    الـيت    احليوانات أو األمساك      صيد أو ذبح بعض    منع -٢
 .االنقراض نتيجة لكثرة االستهالك أو الذبح

وقيد صيد األمسـاك    قيد احلاكم الذبح بكونه يف الذكور ال يف اإلناث،          فإذا  
 بذلك املصلحة العامة اليت تعـود       بتغيلكبرية دون األحجام الصغرية ي    باألحجام ا 

على جمموع األمة من ذلك ولفترة حمددة حيدث فيها التوازن بني ما ينتج منها وما               
العامـة  هر منه أنـه تقييـد للمـصلحة         ظتهلك، كان هذا من التقييد الذي ي      يس

 .اصد الشرعية الضرورية ، وال خيالف املق
  تقييد سفر بعض األشخاص -٣

املسلم يباح له السكن يف أي بقعة من دار اإلسالم يقيم فيها مىت شاء ويرحل               
عنها إذا شاء، وال جيوز ألحد أن يقيد إقامته فيجعلها يف مكان دون آخر، أو أن                

، لكن قد توجد بعض األحوال اليت تبيح        دون غريها حيظر عليه دخول بعض املدن      
منع املشتبه ـم     أو منع مفسدة ك    د إذا كان يترتب عليه مصلحة عامة      ا التقيي هذ

  ، أو وضعه حتت اإلقامة اجلربية وحنو ذلك جنائيا من السفر
 بـن   عمـر  أمري املؤمننيمن ذلك ما فعلههلذا أصل عند الصحابة رضي اهللا عنهم ف      و
ة املدينة واسـتبقاهم إىل      رضي اهللا تعاىل عنه حينما منع كبار الصحابة من مغادر          اخلطاب

جانبه ليكونوا له مبثابة املشريين الذين يرجع إليهم إذا ادهلمت األمور، وذلك أنه مل يكـن                
  .من السهل مجعهم من البالد املتباعدة يف وقت قصري لو تفرقوا عن املدينة

بعض الوظائف واملهن أو بناء بعض املنـشآت         وضع شروط ملمارسة     -٤
 .واملؤسسات
، وااللتـزام    أو بناء املنشأة   ت هذه الشروط حيتاج إليها يف تلك املهنة        إذا كان 

ا حيقق مصلحة عامة ومل تكن شروطا تعسفية، ومن األمثلة على ذلك تنظـيم              
 مباح لـه أن يـبين         فاملسلم  بناء املصانع وحتديد األماكن اليت جيوز فيها إنشاؤها       

ا دام ذلك حيدث يف ملكـه       مصنعه أورشته للصيانة يف أي مكان يراه أنسب له م         

 



 
١٣

من غري تعد على اآلخرين، لكن إذا كانت هذه املصانع أو الورش من النوع اليت               
خيرج منها أدخنة وأخبرة قد تضر بالناس والبيئة، أو كانت مما يـصدر ضـجيجا               
يتأذى بسماعه الناس، وكل ما كان من هذا القبيل وحنوه فإن لويل األمر أن يقيد               

اليت جيوز إنشاء هذه    لألمور الصناعية واِحلرفية    األماكن  بعض  هذه اإلباحة فيحدد    
   .املصانع أو الورش فيها حبيث ال يترتب عليها ضرر

 :وهناك أمثلة أخرى عديدة يطول املقام بذكرها فمنها إمجاال 
التقييـد بالـسجل    و ، يف بعـض األعمـال     حتديد األجرة  البضائع، و  تسعري
 وأ ،منع السفر يف أوقات معينـة     و ،ود النكاح إلزام الناس بتسجيل عق   ، و التجاري
  .حمددةولبالد , األمر بالسفر يف أوقات معينة، أو ددةلبالد حم

املباح من  وأمثلة  ،  قط بعض األمثلة على تقييد املباح بالضوابط الشرعية       هذه ف 
اإلشارة ما يغين عن كثري العبارة، ويف هـذه         ، ولكن يف    هذا النوع قد ال تنحصر    

ية وكفايةاألمثلة غُن.  
ا لوجهـه    يف عليائه أن ينفعنا مبا علمنا، وأن جيعل عملنا خالـص           أسأل املوىل 

الكرمي إنه نعم املوىل ونعم النصري، وصلى اهللا وسلم وبارك على النيب حممد وعلى              
  آله وصحبه أمجعني

                                           الطامع يف عفو ربه الكرمي
                              أمحد بن خالد الطحان                

                                                  مكة املكرمة 
  

   
  

 


