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 َما ََل ُيَثاُب َعَلى ِفْعِلِه، َوََل ُيَعاَقُب َعَلى َتْركِِه.َوالُمَباُح: 

 َما ُيَثاُب َعَلى َتْركِِه، َوُيَعاَقُب َعَلى فِْعِلِه. َوالَمْحُظوُر:

 َما ُيَثاُب َعَلى َتْركِِه، َوََل ُيَعاَقُب َعَلى فِْعِلِه.َوالَمْكُروُه: 

 : (1)الشَّرُْح

ََل ُيَثاُب َعَلى فِْعِلِه، َوََل ُيَعاَقُب َعَلى   َوالُمَباُح: َما):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 .(َتْركِهِ 

 - كما سيأيت  -هذا هو احلكم الثالث من األحكام التكليفية، وإن كان ال يتعلق به 
 . أمر وال هني، ولكن يضعه العلماء من ابب تكميل القسمة يف األحكام

 افعلتعريف املباح: ماال يتعلق به أمر وال هني لذاته، يعين: مل أيت نص  )َوالُمَباُح(  قال:  
ذاته، وقلنا لذاته: لو شخص امتنع عن الطعام هذا حمرم،  أو ال تفعل؛ من أجل هذا الشيء ل

وأكل الفول، هذا مباح، فلم يتعلق به أمر وال هني لذاته،   امتنع عن أكل البيض مثلا  لولكن 
 .كذلك الشرب؛ تشرب يف كأس زجاج أو يف كأس خشب، هذا أمر مباح

ِحلَّ لَُكۡم  }مثل: صيد البحر، للا قال:  ََل ُيَثاُب َعَلى فِْعِلِه(  )وما هو جزاء املباح؟ قال:  
ُ
أ

ومن مل  صاده ال يثاب على هذا الصيد، فليس كذبح اهلدي منف  [،96{ ]املائدة:َصۡيُد ٱۡۡلَۡحرِ 
ِحلَّ لَُكۡم ََلۡلََة  }  يصده ال أيمث، وكقوله سبحانه:

ُ
َيامِ ٱأ ِ فَُث ٱ  لص  فمن  ،  [187]البقرة:   {إََِلٰ نَِسآئُِكۡم    لرَّ

  : بقلم أزرق أو أْحر بتكت :ومثل ،له ذلك ليس جامع زوجته يف الليل له ذلك ومن مل جيامع 
َما ََل )لذلك قال املباح:  ؛- مباح –وكذلك تشرتي سيارة زرقاء أو ْحراء احلكم واحد  ،مباح

لو تركت الكتابة ابألزرق    (َوََل ُيَعاَقُب َعَلى َتْركِهِ )  ،تثاب لو كتبت ابألزرق ما    (ُيَثاُب َعَلى فِْعِلهِ 
 ال تعاقب عند للا بذلك. وكتبت ابألْحر

   كقوله سبحانه:  لب تركه طلباا جازماا  ما ط   :احملظور (َوالَمْحُظورُ )قال:  :واحلكم الرابع
 . [ 36]النساء: {ا      َشۡي  ۦتُۡۡشُِكواْ بِهِ َوََل }  :وقوله، [33]اإلسراء: { نلَّۡفَس ٱَوََل َتۡقُتلُواْ }
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ومن ترك   ،ومن ترك الســــــــــرقة يثاب   ،فمن ترك القتل يثاب   (َعَلى َتْركِهِ  َما ُيَثاُب )  :جزاؤه
اقُِ  ٱ وَ }  توعده ابلقطع عز وجل فاهللمن ســــــــــــرق    (َوُيَعاَقُب َعَلى فِْعِلهِ )  ،الشــــــــــــرك يثاب   لسَََّّّ

اقِ ََّةُ ٱ وَ  ْ ٱفََّ  لسََََّّّّ َََّا  ۡقَطُعٓوا ُُ ََ يَِّۡد
َ
ُ السَََََََََََّّّّّّّّّّّه    َ » قـال: ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  ،[38]املـاـددة: {أ والقتـل ، (1)«َلَعَن اَّلله

َّٗمُ }إذا كــان ب ح حق من فعلــه يعــاقــب  َُ ََ  َ ُ ُُ ٓ ا َٓ ََ ا فَ د  ِ  َّ ا َمَتَع ِمَّ  ۡۡ ُُ ۡقتَُّۡل  ََ  ،[ 93{ ]النسااااااااااااااااا :َوَمن 
 .وهكذا

واملكروه تعريفه: ما ط لب    َوََل ُيَعاَقُب َعَلى فِْعِلِه()َوالَمْكُروُه: َما ُيَثاُب َعَلى َتْركِِه،  قال:  
النيب عليه الصلة  فغح جازم، مثل: لو قّدم رجله اليسرى يف الدخول إىل املسجد،  تركه طلباا 

م رجله اليسرى يف دخول املسجد، هذا والسلم كان يعجبه التيامن، وهذا خالف التيامن فقدَّ 
 .مكروه

النعل اليسرى قبل اليمىن مكروه، كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعجبه التيمن يف تنعله،   أحد  ولو لبس 
  وكذلك عند حلقة الرأس؛ لو بدأ ابجلانب األيسر يكره له ذلك؛ ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يعجبه 

يف التنظيف أو الدهن، كذلك احللق؛ النيب ملسو هيلع هللا ىلص بدأ ابجلانب األمين و   والرتجل  تنعلاليف    التيامن
فمن ترك الدخول   )َما ُيَثاُب َعَلى َتْركِِه(ك، لذلك قال يف جزاءه:  وهكذا، فمن عكس يكره ذل

ابلقدم اليسرى إىل املسجد واستبدهلا ابليمىن يثاب، ومن ترك املكروه يف لبس النعل اليسرى 
لو بدأ ابليسار يف لبس النعل ال يعاقب،   )َوََل ُيَعاَقُب َعَلى فِْعِلِه(واستبدهلا ابليمىن يثاب، قال:  

 .وهكذا
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 

 

 . رضي للا عنه  ( من حديث أيب هريرة1687( ومسلم )6783)واه البخاري  ر( 1) 


