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Abstract  

Permissibility is an expanded independent rule in Islam, it opens the way for man to walk in the 

world on the nature, which is not contrary to Islamic law. But, the problem lies in the confusion 

that may occur when the definition of permissibility (ibahah), option (takhyir) and halal; one of 

the objectives of the study was to show the difference between permissibility (ibahah), option 

(takhyir) and halal, with exposure to their evidence and various sections, and discuss the 

relationship between them and find out the differences and similarities. In this study, the researcher 

followed the inductive approach to extrapolate everything related to permissibility (ibahah), option 

(takhyir) and halal, as well as the comparative approach to compare them, the study was also based 

on the analytical approach to discuss the subject seriously and professionally, and highlight the 

evidence and the statements of former and contemporary scholars on permissibility (ibahah), 

option (takhyir) and halal to show similarities and differences. The study concluded that the option 

(takhyir) is more general than permissibility (ibahah) based on the definitions derived from them. 

All permissibility (ibahah) facultative in it, and the term halal is more general than permissibility 

(ibahah). All permissible foods are considered halal (lawful). But, not all lawful (halal) foods are 

considered permissible. Therefore, the relationship between permissibility (ibahah), option 

(takhyir) and halal indicates the general and special relationships. Permissibility is one of the 

mandatory provisions relating to the acts charged. But, the option (takhyir) is about the mandatory 

provisions. Thus, the option (takhyir) is a situation, in which those provisions are optional things.   

 

Keyword: Permissibility (ibahah), Option (takhyir), Halal (lawful), Jurisprudence (Sharia). 

 
 ملخص البحث 

ختالف الشريعة اإلابحة حكم مستقل موّسع يف اإلسالم، يفتح جماال لإلنسان أن يسري يف الدنيا على طبيعته اليت ال  
اإلسالمية. ولكن تكمن املشكلة يف االلتباس الذي رمبا حيصل حني  التعريف ابإلابحة والتخيري واحلّل؛ لذا كان من 
أهداف البحث هو إظهار الفرق بني اإلابحة والتخيري واحلل، مع التعرض ألدلتهم وأقسامهم املتنوعة، ومناقشة العالقة 

يتعلق ابإلابحة بينهم ومعرفة أوجه االختالف و  املنهج االستقرائي الستقراء كل ما  البحث  التشابه، واتبعت يف هذا 
والتخيري واحلل، وكذا املنهج املقارن للمقارنة بينهم، كما قام البحث أيضا على املنهج التحليلي ملناقشة املوضوع جبدية 

حة والتخيري واحلّل ليتبنّي أوجه التشابه واالختالف، واحرتاف، وإبراز األدلة وأقوال العلماء السابقني واملعاصرين حول اإلاب
التعريفات املستخلصة منها، وأن كل مباح خمرّي فيه، وأن  واستنتج البحث إىل أن التخيري أعم من اإلابحة بناء على 

الل مصطلح احلل أعم من اإلابحة، فكل مباح حالل وليس كل حالل مباحا، وأن العالقة بني اإلابحة والتخيري واحل
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هي عالقة بني عموم وخصوص، وأن اإلابحة من األحكام التكليفية اليت تتعلق أبفعال املكلفني، لكن التخيري يتعلق 
 ابألحكام التكليفية؛ لذا فالتخيري عبارة عن حالة تعرتض لتلك األحكام للتخيري بينها.

 : اإلابحة، التخيري، احلّل، الشريعة. الكلمات املفتاحية

 
 ت البحث.تعريف مصطلحا

 ( تعريف اإلابحة 1
 اإلابحة لغة (1.1

اإلابحة مأخوذ من )بوح( ومصدر األول: بوح املصدر الثاين: اإلابحة, وهو اإلظهار واإلعالن, ومنه احلديث  
: "الباء والواو واحلاء أصل واحد، وهو سعة الشيء وبروزه  ابن فارس. قال  1"إال أن تروا كفرا بو احاالنبوي الشريف: "  

 ويقال: وابح بسرّه، أي أظهره.  2وظهوره.
 بني  التَّْخِلي ة    األ وىل  :    وقيل.  مبعنى :  واالساااااااتباحة اإِلابحة   الكالم يف  واسااااااات عمل وا: اتج العروسقال صااااااااح   

ح  ومنه شااء   م ن ليتناو ل ه للناِظر الشاَّْيءِ   ِإظهار   اإِلابح ة يف واأل صاْل  :   قالوا.    م باحاى  الشاَّْيءِ  اخّتاذ    والثانية    وط الِبه الشاْيءِ    اب 
رِّه ح  . "  بسااااِ مَّد   هللا عبدِ   أ بو وهو"   الب اِحيَّة الّرِسااااالةِ   صاااااح   :    واب    وِإّّنا .   الكات  األ صاااابهاينّ   غال ِ  بنِ   هللا عبدِ   بن    ُم 
ح ا  الف ؤ ادِ  يف مب ا  اب ح  :لقوله"   بباح  "   ل قِّ   3.اب 

: البوح: ظهور الشااايء. وابح به بوحا وبؤوحا وبؤوحة:  أظهره...ويقال: ابح الشااايء وأابحه  منظورابن وقال 
إذا جهر به. ذكر أيضاااا: وأ تك الشااايء: أحللته لك. وأابح الشااايء: أطلقه. واملباح: خالف اابحور. واإلابحة: شااابه 

    4النهي. وقد استباحه أن انتبه. واستباحوهم أي استأصلوهم.
(ابلساااّر: أظهره  2( األمر: ظهر، 1، أصاااله ابح يبوح ابئح:  معجم األساااساايضاااا تعريف اإلابحة يف وجرى أي

( السااااااّر: أظهره  1وكشاااااافه )تعاهد الضااااااباال األمر على أال يبوحوا ألحد أبساااااارار الثورة. ومن أصااااااله أابح يبيح إابحة: 
( األمر: عّدة مباحا غري  1اساااااتباحة:    ( األمر والفعل: أطلقه وأجاز اإلتيان به. ومن أصااااال اساااااتبح يساااااتبيح2ونشاااااره. 

 .   5ممنوع أي استباح أرضه: هنبناها
املتعااااددة ومنهم: الحهور أو اإلظهااااار أو اإلعالن،   املعاااااين  ومن هنااااا نفهم أن معن اإلابحااااة يف اللغااااة على 

 واإلطالق، واإلذن، واإلحالل ، واالنتهاب، واالستئصال، والسيب وغري ذلك.
 اإلابحة اصطالحا (1.2
 فعله وتركه، وال مدح وال ذم ذكر عبد الكرمي زيدان يف كتابه الوجيز أن املباح هو ما خرّي الشاااااارع املكلف بني 

. يف هذه احلالة، يوافق بتعريفات اليت ذكرها الشاااااااااااوكاين والشااااااااااااطيب. ويف مع م  6على الفعل والرتك، ويقال له: احلالل
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الفقهاء، ذكر أن اإلابحة: ابلتحريك من أابح )الّسّر(: أظهره وجهر به، وأابح اابحور: جعله حالال. من هنا تعريفان،  
 7ان الفعل كيف شاء الفاعل يف حدود اإلذن، وخطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني ختيريا من غري بدل.اإلذن إبتي

عّرف األصااااااااااااااوليون اإلابحااة أبهنااا خطاااب هللا تعاااىل املتعلق أبفعااال املكلفني ختيريا من غري باادل، والتخيري يف 
وعرفهاا الفقهااء أبهناا اإلذن إبتياان الفعال    8وال عقااب.اإلابحاة ال يرجح فياه جاانا  علي جاانا ، وال يرتتا  علياه  واب  

ويوجد    9حسااااا  مشااااايئة يف حدود اإلذن. وقد تطلق اإلابحة على ما قابل احلحر، فتشااااامل الفرض واإل اب والندب.
تعريف اإلابحاة اليت ذكرهاا يف مع م املصااااااااااااااطلحاات وافق تعريف الفقهااء, ذكر: اإلابحاة هي اإلذن يف األخاذ أو يف 

 .10والرتك وهو مطلق الطرفنيالفعل 
 ( تعريف التخيري 2

 التخيري لغة(  2.1
من خرّي   األساسي  مع م  التخيري كما ورد يف  الكلمة  له   –خيرّي    –أصل  ترك  بني شيئني:  ختيريا: صديقه 

. ومعين اختياري: 11هللا بني شيئني إال ما اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا[  ]ما خري رسولاالختيار، كما جاء يف احلديث:  
منسوب إىل االختيار، ما يسوغ لنا أن نعمله أو ال نعمله، عكسه إجباري. وعمل اختياري: يرتك الشخص حرية عمله 

  12أو تركه مثل مقرر اختياري: أي ال يلزم الطال  بدراسته.
 : 13التخيري لغة اعتمادا على لسان العرب كاآلت وخّلص الكبيسي تعريف  

 : لغة: مصدر )خرّي(، ومادته اخلاء, الياء، الراء، أتت ملعان عديدة منها:  التخيري.  1
 : يقال: اختاره إذا انتقاه واصطفاه على غريه، ومنه قوله تعاىل:  االنتفاء واالصطفاء(  1

 ي انتقاهم واصطفاهم دون غريهم. . أ14} واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا{
 : يقال: اخرتت فالان على فالن: إذا فضلته عليه، ومنه قول الشاعر: التفضيل(  2

 15من الناس ما اختريت عليه املضاجع  لعمري ملن أمسى وأنت ضجيعه
  واحد. : قيل يف لسان العرب: )انفرته فنفرته أي غلبته، وخايرته فخرته أي غلبة، فكالمها مبعنالغلبة(  3
 .  16: كما قيل: خريته بني الشيئني، أي فوضت إليه اخليارالتفويض(  4

أناه طلا  خري األمرين. وإذا يقاال   معجم لغاة الفقاااءوجاد أن التخيري من حياث أصاااااااااااااالاه اخلياار كماا ورد يف  
االختيار بني   . وانطالقا من هنا ذكر ختيري الشاااخص: جعل حّرية17التخيري وهو مصااادر ل خرّي، إعطه فرصاااة االختيار
  18األمور له, وختيري املرأة: تفويض أمر طالقها إليها.

] اعطه إايه فإن خيار الناس أحساااانام ومن هنا، نرى أن التخيري تدل على التفضاااااايل كما ورد يف احلديث:  
. حسا  فهمي للحديث، اساتعملت هذه الكلمة دليال على تفضايل شاخص على شاخص وخر، ونكن أن  19قضااء[
أيضاااااااا أن يفيد التفضااااااال أو الساااااااماحة وعدم احلرة على املخرّي. أي بعبارة أخرى إن التخيري حد  بدون طل   نفهم  
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  ساااافيان  رواية ويف قضاااااء  أحساااانكم  أفضاااالكم املبارك بن  رواية ويفلفعله أو تركه. بنّي ابن ح ر عن هذا احلديث أبن: "
 .  20"مقدرة من تكون  أو  املعاملة يف خريهم  أنه  واملراد اجلمع  أو املختار  مبعن  املفرد يريد  أن  فيحتمل خياركم  اآلتية

. من هااذا 21]خياارهم   ااااهلياة خياارهم   اإلساااااااااااال  إ ا فقاوا[ومثااال اآلخر كمااا جاااء يف احلااديااث:  
احلديث نفهم أن لفظ التخيري أو اخليار تفيد أحسااااان الناس أو أحسااااان املرتبة بساااااب  من األساااااباب اليت وجد يف ذاك  

  األخيار  ُماسااااااان  عنهم  زالت وحرص رغبة عن  فيها  وقعوا إذا أهنم:  "العيين  الدين  بدرالوقت. ومن هنا شااااااارح العالمة  
 تفضيلية..أي مبعن صفة 22"اخلريية صفة أي

 التخيري اصطالحا(  2.2
. بينما عّرف أمني الدين أن  23وأما التخيري اصاااااااطالحا، ذكر السااااااارخساااااااي أبنه: "ينتقى مبطلق األمر بني األداء والرتك"

التخيري اصااااااااطالحا مبعن "ترجيح فعل الشاااااااايء على تركه أو العكس وهو أخص من اإلرادة اليت هي جمرد اعتزام الفعل  
  24إليه".واالجتاه  

عن التخيري كالما طويال يف فصااااال التخيري بينما وجدت أنه فّرق بني أنواع التخيري إىل   25وقد حتّد  ابن حزم
 قسمني ومها:  
: وهو أن يلزم املرء أحد وجهني، أو أحد وجوه ال بّد له من أن ايت ببعضها أيها شاء، وهذا فرضه الذي  القسم األول

 ايت به مما خري فيه.  
: أن يقال للمرء: إن شاااائت تفعل كذا، وإن شاااائت أال تفعله أصااااال، وهذا النوع ال  وز أن يكون فرضااااا م الثاينالقسااا 

   26أصال، وال يكون إال تطوعا، ألن كل شيء أبيح للمرء تركه مجلة أو فعله فهو تطوع بال خالف من أحد.
ل التخيري بعمومه، وال يعّلقه ابملباح،  جاء ابن حزم ابألمثلة للتخيري الذي فرقّه ساااااااابقا. ومن هنا أرى أنه  فصاااااااّ

وهذا واضااااااح جداّ لدّي ألنه جاء بفصاااااال وخر للمباح بعد هذه املناقشااااااة حتت موضااااااوع: يف األمر بعد احلحر ومرات   
 الشريعة. وهذا قد بّينت يف تعريف اإلابحة اصطالحا. 

ماا بال هنااك توافق بني تلاك التعريفاات وإن كاان هنااك تعريفاات كثرية يف التخيري، فا ين ال أجاد فرقاا كبريا بينه
وهو أن كل التعريفات تحهر منه أن يدّل على التخيري شااااااايء خمرّي فيه، وال يعين طل  الفعل وال تركه وساااااااواء يف ذلك 
التعريف اللغوي واالصااطالحي. وظهر من كل التعريفات أيضااا أهنم يقررون أن التخيري متنوع ألنه يشاامل مجيع جوان  

 يكثر فيه احلديث.   احلياة، ولذلك
ومن هنا، أجد أن املناقشاااااااة اليت جرت عليها املوساااااااوعة الفقهية تساااااااتطيع أن تعطي لنا صاااااااورة واضاااااااحة  ذا 
التعريف. لدى الفقهاء عّرف التخيري أبنه تفويض األمر إىل اختيار املكلف يف انتقاء خصااالة من خصاااال معينة شااارعا، 

ختيري املكلف هنا تعين بني خصاااال الكفارة وختيريه بني القصااااص والعفو . فا27ويوكل إليه تعيني أحدها بشاااروال معلومة
 وغري إىل ذلك.  
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عالوة عن ذلك، بنّي أيضا أن التخيري قد يكون على سبيل اإلابحة، أي بني الفعل املباح وتركه، وقد يكون 
}ال يؤاخذكم قوله تعاىل:    كما يف خصال الكفارة يف    28بني الواجبات بعضها ببعض، وهي واجبات ليست على التعيني

هللا ابللغو   أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعا  عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم 
ف ّن فعل أّي واحد منها يسقط املطالبة، لكّن تركها كّلها يقتضي اإلمث. وقد   29أو كسوهتم أو حترير رقبة { 
   . 30ت كالّتنّفل قبل صالة العصر، فاملصّلي خمرّي بني أن يتنّفل بركعتني أو أبربع يكون الّتخيري بني املندواب 

 تعريف احلل   (3

 احلل  لغة (  3.1
كماا عرفناا أن احلاّل أو احلالل مقاابال احلرام أو نقيض احلرام. جااء يف مع م األساااااااااااااااسااااااااااااااي أن احلاّل من حاّل  

}فإن ( حّلت املرأة: جاز تزوجها كما قوله تعاىل: 2( الشااااااااااااايء: صاااااااااااااار مباحا.  1)حللت( حيّل حالال وحّل حالل: 
 . طل قاا فال حتل  له من بعد حىت تنكح زوجا غريه{

أن احلااّل أو احلالل: بفتح احلاااء من حااّل حيااّل أي املباااح وهو اجلااائز شاااااااااااااارعااا   الفقااااء  معجم لغااةوذكر يف  
احلالل لغةى: نقيض احلرام  . وكذلك جاء التعريف يف املوسااااااااوعة الفقهية: 31والشااااااااخص إذا كان خارة منطقة حرم مكة

فيقال أحّله اّلّل وحّلله. كما يقال هذا ومثله احلّل واحلالل واحلليل، وهو من حّل حيّل حاّلى. ويتعّدى اب مز والّتضاااعيف  
   .32لك حّل وحالل، ويقال لضّده حرم وحرام أي ُمّرم

 احلل  اصطالحا(  3.2
احلالل مصااااااطلح عام واسااااااع، كما قال الشااااااعراوي:" ذكران يف الفصاااااال السااااااابق أن هللا تبارك وتعاىل حدد لنا 

أردان أن نتحاد  حتاديادا، فا نناا نتحاد  عن احلرام ألناه هو احلرام. أماا احلالل فرتكاه بادون حتادياد لكثرتاه. ولاذلاك إذا  
 .لذلك نرى أن احلالل كل شيء ما عدا احلرام.  33اابدود واابصور"
هو اجلائز املأذون به شاااااااااااارعاى. ودذا يشاااااااااااامل املندوب واملباح واملكروه مطلقاى عند  : املوساااااااااوعة الفقايةعّرف 

جواز اإلتيااان دااا وعاادم امتناااعااه شاااااااااااااارعاااى، مع رجحااان الفعاال يف املناادوب،  اجلمهور، وتنزيهاااى عنااد احلنفياّاة، من حيااث  
 .34وتساوي الفعل والرّتك يف املباح، ورجحان الرّتك يف املكروه

البيع وحر     وأحال  ال  }وكلمااة احلالل جاااء يف كثري من األحيااان يف القرون ومقاااباال احلرام، كمااا قولااه تعاااىل:  
ل وقوله: 35الر اب{ ما أحل  هللا   كتابه فاو حالل، وما حر   وجاء يف احلديث: ]  36لكم ما حر   عليكم{}وقد فصاااا 

 .37فاو حرا ، وما سكت عنه فاو عفو[
وذكر  38والقرضااااااااااااااوي يعّرف احلالل أبنه هو املباح الذي ا لت عنده عقدة احلحر، وأذن الشاااااااااااااارع يف فعله.

. وهذا كالم وافق الشاعراوي ساابقا.فخالصاة  39حلالل اتسااعا ابلغاالقرضااوي يف كتابه احلالل واحلرام أن اتساعت دائرة ا
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القول، نسااااااااااتطيع أن نقول أن احلالل مثل املباح واملباح هو احلالل ولكن تفّرق بينهما يف أشااااااااااياء كما ساااااااااانناقشااااااااااه يف 
 موضوع التايل إبذن هللا.  

    
 املبحث األول: عالقة اإلابحة ابلتخيري 

 التشابه بني اإلابحة والتخيري املطلب األول: أوجه  
إذا دققنااا النحر يف اإلابحااة والتخيري، فااأن أنااه من الناااحيااة اللغويااة كااأن املباااح هو التخيري والتخيري هو املباااح.  
 وذلك ألن املباح يرد مبعن التخيري ملا فيه من اخليار، بينما كان التخيري شيئا ليس مطلوب الفعل، إذن هو مثل املباح.

ت مناقشااااة ألوجه تشااااابه أخرى بينهما، وقد اسااااتفدت يف هذا اتال من مذكرات مادة نحرايت اإلابحة عند  وحينما أي
 األصوليني  ذا الفصل:

 يوجد خيار(  1
األمر واضاح جدا، نعرف أن املباح خياري، نكن أن نقوم به أو نرتكه. مثال ذلك األكل والشارب، نكننا أن  

رتكه. ومثال وخر، إذا نريد أن ننام ف نه نكننا أن ننام مباشااااارة، أو نؤجله أو نرتكه. أنكل أو ال، ونكن أن نشااااارب أو ن
}وسااخ ر لكم ما    كل هذه األشااياء تتعلق إبرادة اإلنسااان، نسااخره لرغبتنا وال يوجد حرة يف ذلك. كما قوله تعاىل:  

على أن اإلنساااااااان يساااااااتطيع ان  . هذه اآلية تدلالسااااااماوات واألر  نيعا منه إن    لل وايت لقو  يتفكرون{
يفعااال شاااااااااااااايئاااا رييااااره. وكاااذلاااك يف التخيري، أبول وهلاااة نعرف أن فياااه خياااار، نكن أن يكون خياااار بني املبااااحاااات،  
واملندوابت، والواجبات واملكروهات.مثال لذلك، فرض عليك صاالة الحهر، ونكنك أن تؤديه يف اول وقتهأو منتصافه 

 أو وخره.  
 لرتك.  ( التسوية   العمل وا2

اإلابحة ليس مطلوب الفعل وال الرتك، لذلك يعترب جان  العمل والرتك فيها على درجة متسااااوية، ال تؤ ر يف 
دينك. عالوة على ذلك،ف ن اإلابحة كما عّرفه ابن حزم أهنا يف وساااااااااااط، بني الواجبات واملندوابت، نكن أن تفعل ما  

 تشاء وترتك ما تشاء.
تدل   40]ما خري رسااول هللا بني شاايئني إال اختار أيساارمها ما مل يكن إمثا[ :ملسو هيلع هللا ىلصاعتمادا على حديث الرسااول 

على أن هنااك خياار يف أعماالناا اليومياة، بينماا اإلابحاة ال تتعلق أبي حكم من األحكاام والتخيري كاذلاك إذ كاان التخيري 
 غري ذلك. بني املباحات. مثال لذلك، اخرتت الشاي على القهوة، أو اخرتت كرة القدم على النوم و 

  ( الثواب على الفعل والعقاب على الرتك.3
انطالقاا من النقطاة الساااااااااااااااابقاة، واألعماال داذا االعتباار يف حكم املبااح، إذن ال يوجاد الثواب على عملاه وال  
يوجااد عقاااب على تركااه. هااذا ألن األعمااال ال يفيااد حكم من ذلااك إال مباااحااا. وكااذلااك يف التخيري. ال يوجااد الثواب  
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العقااااب على الرتك إذا كاااان املخرّي فياااه بني املبااااحاااات،  على العمااال   فياااه بني املبااااحاااات، وال يوجاااد  إذا كاااان املخرّي 
واملندوابت أو املكروهات. مثال التخيري بني املندوابت، صاالة تطوع أو النافلة فبل الحهر، نكن أن أتت دا ونكن أن  

 ترتكها. 
 ( خطاب من هللا للمكلفني.  4

لنصاااااااوص الشااااااارعية كما ابد من تعريف اإلابحة أنه خطاب من هللا أو من الدليل السااااااامعي،  اإلابحة تثبت اب
. هذه اآلية تدل على أن  41}فإ ا قضااايت الصاااالة فانتشاااروا   األر  وابتغوا من فضااال هللا{كما يف قوله تعاىل: 

ن املباح شااارع من هللا تعاىل،  كّل األشاااياء مباح وحالل إال ما كت  هللا عليه ساااوى ذلك. وهناك أدلة كثرية تدل على ا
وبّلغه نبيه صاالي هللا عليه وساالم. وهذا اخلطاب للمكلفني، ليس للصاايب، وال للم نون، وال لغري املكلفني، واملباح أيضااا  

]رفع القلم عن ثالثة، عن النائم حيت يسااااااتق  وعن  يفيد رفع احلرة أو ينص على رفع القلم، كما جاء يف احلديث: 
 . 42عن املعتوه جىت يعقل[الصيب حىت حيتلم و 

وكااذلااك يف التخيري ألن األحكااام املتعلقااة ابلتخيري يف الواجبااات أو املناادوابت جاااء للمكلف، الااذي يكلف 
بتكليف ويسااااااتطيع أن يقوم به. ونكننا أن نسااااااتدّل من كالم النيب السااااااابق على أن أفعال غري املكلفني خترة من هذه  

 الدائرة. 
 فكار الرئيسية كما يلي:   نلّخص هذه املناقشة ابأل

 اإلابحة والتخيري  األمور
 يوجد خيار يف اإلابحة وكذلك يف التخيري  . خيار 1
 يوجد التسوية بني العمل والرتك يف اإلابحة وكذلك يف التخيري إذا كان التخيري بني املباحة.  . التسوية2
 ال يوجد  واب على العمل يف اإلابحة وكذلك يف التخيري إذا كان هذا التخيري بني املباحات. .  واب3
4  .

 املكلفني
ن أيت اخليار من الشارع وكذلك اخليار يكون للمكلفني ال لغريه يف معحم األحيان، ويف بعض األحيا 

 يف أفراد اتتمع. 
ال يوجد عقاب على ترك الفعل يف اإلابحة، وكذلك يف التخيري إذا كان هذا التخيري بني املندوابت،  . عقاب5

 واملباحات أو املكروهات. 
 اإلابحة خطاب من هللا ورسوله وكذلك التخيري.  . خطاب8
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 االختالف بني اإلابحة والتخيري املطلب الثاين: أوجه  
 ابلنسبة إىل أوجه االختالف بني اإلابحة والتخيري، نالححه كما يلي: 

 ( عمو  وخصوص. 1
اإلابحة أخّص من التخيري. هذا ألن اإلابحة تنحصاااااااااااار يف ذا ا وال تتّعدى إىل غريها. بينما التخيري يشاااااااااااامل 

.مثال ذلك، شاااااارب 43جبات واملندوابت واملكروهات جبان  اإلابحةاإلابحة وأنواعا أخرى من اخليار اليت تكون يف الوا
القهوة، نساااااتطيع أن نقوم به أو نرتكه، وال يوجد بدل منه ألن أفعال اإلابحة تنحصااااار عن أحكام أخرى. التخيري على 
خالف ذلاك حياث يوجاد بني الواجباات مثال: كفاارة اليمني، ختيري اإلمااماة وغري ذلاك. ويوجاد التخيري بني املنادوابت  

 وإذا مل أيخذ املكلف أبي شيء مما خرّي فيه فذلك إمث عليه. مثل صالة التطوع قبل صالة وغري ذلك.  
 

 ( نوع األحكا 2

الفعل والرتك، وفعل  إن اإلابحة من األحكام الشاااارعية التكليفية، وتفسااااري ذلك أن املكلف هو الذي خيتاربني
املباح يعترب واجبا عينيا أو على األقل مندواب. مثال ذلك: يف األكل والشااارب,فكالمها يف األصااال مباح لكن قد يكون  

فمن هنااا نقول إن اإلابحااة تعترب من األحكااام التكليفيااة ألهنااا 44واجبااا عينيااا إذا كااان يف حااالااة العطل ومااا إىل ذلااك.
ا م اليومياة. وهي على خالف التخيري فهو ليس من األحكاام التكليفياة لكناه يادخال على تتعلق أبفعاال املكلفني وحيا
 األحكام أبنواعها املختلفة.

والتخيري له شااااااروال معّينة يف دخوله على األحكام. واجلزاء أو الثواب يف التخيري يرتت  على نوع احلكم الذي    
 الشاريعة اإلساالمية وتوجد أمثلتها يف ابب احلضاانة والصاالة وجد يف دائرته. إذن نالحظ أن للتخيري أحكاما خاصاة يف

 والصيام وما إىل ذلك. 
 ( العقاب على ترك العمل. 3

أفعال اإلابحة ال تتعلق ابلثواب وال ابلعقاب ألهنا يف مرتبة واحدة، بينما كان التخيري له مرات  متعددة ويثاب 
هذه احلالة أن املكلف ال بّد أن خيتار أحد األوجه ويؤديه. ف ن أداه على فعله ويعاق  على تركه. كما بنّي ابن حزم يف 

أجر، وإن تركه إمث. مثال ذلك، هناك التخيري بني الواجبات يف كفارة اليمني. وقد اتفق العلماء على التخيري فيها على 
أبن ع ز عن   – ه الثال ة  أربع خصال: إطعام عشرة مساكني، أو كسو م، أو عتق رقبة, ف ن مل  د ما يكفر به من هذ 

 . 45صام  ال ة أايم   – اإلطعام والكسوة والعتق  
 ( التسوية   العمل والرتك. 4

ومن النقطة الساااااااااابقة، نساااااااااتنتج أن يف اإلابحة تساااااااااوية يف الفعل والرتك، وأن التخيري ليس كذلك. فال يوجد  
ود خيارات يف الواجبات و املندوابت خيتار  التسااااااااااااوية فيه ما عدا التخيري يف املباح. يضاااااااااااااف إىل ذلك، أن التخيري وج
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املكلف أداءه، وداذا نفهم أن هنااك  وااب يف فعلاه وعقاااب يف تركاه إذا كاان األمر من الواجباات.أو يثااب على فعلاه وال  
 يعاق  على تركه إن كان من املندوابت.  فمن هنا نقول إن جهة العمل والرتك ليس يف مرتبة واحدة كما يف اإلابحة.  

 صفوة القول نرى يف التلخيص التالية: و 

 
 املبحث الثاين: عالقة اإلابحة ابحلل  

 املطلب األول: أوجه التشابه بني اإلابحة واحلل  
 ومن أوجه التشابه بني اإلابحة واحلّل كما يلي: 

 ( شرع من هللا للمكلفني ويصدر من املكلفني.1
ذكران سابقا أن املباح شرع من هللا وللمكلفني،أما احلالل فهو كما قال الشعراوي أن احلالل شيء غري ُمدّد لكثرته  

تعاىل:  46ونرتكه كما هو  قوله  مباح، كما ورد يف  }وإ ا حللتم .وقد وردت كلمة احلالل يف وايت وهي حتمل معن 
. فاحلالل شرع من هللا تعاىل، واألصل يف األشياء احلالل أو اإلابحة 47}وأحل  هللا البع وحر   الراب{ و    فاصطادوا{

 . 48}فكلوا مما رزقكم هللا حالال طيبا{حىت أتت نصوص على حترنه أو ذلك. قال هللا تعاىل:  
 ( اخليار2

}فكلوا مماا رزقكم هللا حالال  يوجاد اخلياار يف اإلابحاة كماا بّيناا سااااااااااااااابقاا، وكاذلاك يف احلالل, كماا جااء يف قولاه تعااىل:  
.من هنا نرى أن عموم اللفظ تفيد العموم، ونكننا أن خنتار أي شايء حالال يف هذه احلياة ونتمتع به مادام مل 49طيبا{

 يوجد نّص على حترنه. 
 وعقاب   الرتك( ثواب   العمل  3

ال يوجد  واب للعمل يف املباح، وكذلك يف احلالل.إن كان احلالل مبعن املباح، إذن ف ن فعله ال يثاب عليه كما أنه ال  
}قال ماا حر   زيناة هللا اليت أخرج لعبااده والطيباات من  يعااقا  على تركاه. ولكناه ال  وز حترمي ماا أحاّل هللا كماا قولاه : 

 التخيري  اإلابحة  األمور
 تعترب عام.  تعترب خاصة.  . عموم وخصوص 1
 ال تعترب ذلك. تعترب نوعا من األحكام الشرعية التكليفية . نوع األحكام2
. عقاااااب على ترك 3

 العمل
يوجاد عقااب على ترك العمال إذا كاان التخيري   ال يوجد عقاب على ترك العمل

 بني الواجبات. 
تكون التسااااااااااااااوياة يف اإلابحاة، جاانباا العمال  . التسوية4

 والرتك متساواين.  
 ال يكون جانبا العمل والرتك متساواين.  
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}كلوا من الطيباات ماا رزقنااكم وال تطغوا فياه  ز اإلفراال فياه وال إسااااااااااااااراف كماا قولاه تعااىل :  وكاذلاك ال  و   الرزق{
}خلق  .وهذه املعرفة  صااااااال من عموم اللفظ قوله تعاىل:  فيحل  عليكم غضااااايب ومن حيلل عليه غضااااايب فقد هو {

 ، وهذا تشمل كّل أشياء مادام ال يرد على حترنه عنه. لكم ما   األر  نيعا{
 األفكار املوجودة يف اجلدول كاآلت:وابد  

 اإلابحة واحلل   األمور
 اإلابحة واحلّل كالمها شرع من هللا تعاىل.  . شرع من هللا 1
 يوجد اخليار يف اإلابحة وكذلك يف احلالل.  . اخليار.2
ال يوجد  واب على العمل يف اإلابحة وكذلك يف احلالل إذا كان هذا احلالل قصد منه  .  واب3

 اإلابحة والكراهة. 
ماااان 4 صااااااااااااااااااااادر   .

 املكلف
 يصدر العمل املباح من املكلف وكذلك يف احلالل. 

. عقاااااب يف ترك  5
 الفعل

ال يوجد عقاب على ترك الفعل يف اإلابحة، وكذلك يف احلالل إذا كان املقصود منه بني 
 املندوابت، واملباحات أو املكروهات. 

 

 حة واحلل  املبحث الثالث: أوجه االختالف بني اإلاب 
 ( املقابل1

اإلابحة أمر واساااااع يشااااامل كل جوان  احلياة من أفعال املباح، وليس  ا مقابل. وهي ختتلف عن احلالل ألن  
–اليت نّص عليها    –احلالل عكسااه احلرام أو نقيض احلرام. وقد وقعت املناقشااة بني الفقهاء حول األصاال يف األشااياء 

احلالل واحلرام. و يف املوساااااوعة الفقهية تفصااااايل يف الفرق أهو احلّل أو احلرمة؟ وقد وردت أدلة كثرية كثرية تتحّد  عن 
من حياث اإلذن يف األّول وعادم امتنااعاه شاااااااااااااارعااى، وعادم اإلذن يف بني احلالل واحلرام وهو أن احلالل يف مقاابال احلرام  

}اي أيااا النيب مل حتر   ماا أحال    و  51}وأحال  هللا البيع وحر   الراب{كماا جااء يف قولاه تعااىل:  50احلرام وامتنااعاه شاااااااااااااارعااى.
  ]اما إين  وهللا ال أحل  حراما وال أحر   حالال[.ومن احلديث الشريف:    هللا لل{

 ( خصوص وعمو .  2
وقد ورد يف املوساااااااوعة الفقهية أن اإلابحة، فيها ختيري. أما احلّل ف نه أعّم من ذلك شااااااارعا، ألنه يطلق على ما  

ل مقابال للحرام مشل ما عداه من املباح واملندوب والواج  واملكروه مطلقا عند اجلمهور،  ساوى التحرمي. وملّا كان احلال
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ومن هنا نالحظ أن العالقة بني املباح واحلالل هوما بني العموم واخلصاااااااااااااوص، كل مباح حالل 52وتنزيها عند احلنفية.  
 وليس كل حالل مباحا.  

 ( اخليار على الدوا 3
حاة هو التخيري، وهاذا يفياد أن اخلياار يف أمر املبااح على الادوام ماادام.أماا احلالل نالحظ من التعريف أن اإلاب

فليس التخيري فيه على الدوام، وهذا ألنه يتعلق بطبيعة احلالل نفسااااااااااه هل يتغري إىل حرام أو مندوب أو مكروه. مثا ل 
راما. ويف هذه احلالة، يتغرّي حكم ذلك، بيع العن  حالل، ولكن إذا كان قصااد من البيع لصااناع اخلمر فالبيع يكون ح

 احلالل إىل احلرام.  
 ( الثواب والعقاب.  4

يف أفعاال اإلابحاة، ال يوجاد الثواب على الفعال وال يوجاد العقااب على الرتك. ويف احلالل، يوجاد الثواب على 
عقاااب إذا كااان  العماال. ف النكاااح مثال ومن يقوم بااه حيصااااااااااااااال على الثواب. ففي حااالااة وتركااالقيااام ابحلالل يوجاا  ال

املقصاااااااود منه واجبا. مثال ذلك، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، أمر حالل وحيّث عليه اإلساااااااالم. ومن تركه عمدا  
 فله عقاب على ذلك. وكذلك يثاب على ترك عمل يف احلالل إذا كان يؤدي إىل املكروه.

 ( حكم مستقل .  5
منحصرة يف ذا ا. ولكن احلالل، ليس من األحكام املستقلة اإلابحة حكم مستقّل، ال تتعدى إىل غريها ألهنا  

فهو تتعاادى إىل األحكااام األخرى. عالوة على ذلااك،فاا ن احلالل يتعااّدى إىل احلرام، واملناادوب والواجاا  واملكروه وقااد 
 سردان أمثلة ذلك فيما سبق.  

مكروهاوأخرى يكون   إذن، نالحظ أن احلالل ليس على صااااااااااااورة واحدة،بل له حاالت متعدّدة، فحالة يكون 
 فيها واجبا وما إىل ذلك. ونلّخص األفكار كما يلي:  

 احلالل اإلابحة  األمور
 احلالل مقابل احلرام.  ال يوجد املقابل للإلابحة  . املقابل 1
 احلالل أعم من اإلابحة اإلابحة اخص من احلالل  . خصوص وعموم 2
عااااالاااااى 3 اخلاااااياااااااار   .

 الدوام
اإلابحة على يوجد اخليار يف  

 الدوام
 ال يوجد اخليار يف احلالل على الدوام

التسااااااااااااااوياااااة بني 4  .
 العمل والرتك

يوجد التسوية بني العمل والرتك 
 يف اإلابحة 

العمل والرتك ليس متساااااااوية يف احلالل إذا كان املقصااااااود  
 منه هو الواج  واملنودوب أو املكروه.
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 اخلامتة
فمن هذا البحث، نستطيع أن نالحظ أن اإلابحة هي الفعل الذي ال يثاب على عمله وال يعاق  على تركه، 

بني فعله وتركه. بينما التخيري أعم   واإلنسان خمرّي بني أن يفعله أوأن يرتكه.أما التخيري يوجد يف اإلابحة ألن فاعله خمرّي 
املندوابت واملكروهات.  التخيري يف  الواجبات،  التخيري بني  من اإلابحة ألنه يتعدى إىل األحكام األخرى. وقد يقع 
وإذن، نالحظ أن كّل مباح خمرّي فيه. وكذلك نعرف أن املباح هو احلالل ولكن املصطلح )احلالل( أعم من املباح ألنه 

األحكام األخرى. وبطبيعة احلال، نالحظ أن كل مباح حالل وليس كل حالل مباحا. فمن هنا نرى أن   يتعدى إىل
العالقة بني اإلابحة والتخيري واحلالل هي عالقة بني عموم وخصوص. وقد عّدت اإلابحة من األحكام التكليفية لنها 

ليفية، وليس هو نفسه من أفعال املكلفني. بل حالة تتعلق بفعل العباد، وخيتلف التخيري عنها بدخوله على األحكام التك
 تعرض لتلك األحكام ختيري الواجبات، ومعرفة ذلك من املباح نوعا. 
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