
 أصول الفقه
 عند الفقهاء معنى الكراهة

 
أكره (، وقولهم: )ُ�كره فعله(، وقولهم: )هذا مكروه(شكل عليَّ قول السادة األئمة الفقهاء: �ُ  :لالسؤا

 عن معنى الكراهة -�ا فضیلة الشیخ-ر بها العلماء، وسؤالي عبِّ ، وغیرها من العبارات التي �ُ )ذلك

ق بین هذا و�ین قول أم �قصد بها الكراهة التنز�هیة؟ و�یف نوفِّ  ،هل هي الكراهة التحر�میة ،هنا

 ؟ َمْكُروًها} َر�ِّكَ  ِعْندَ  َسیُِّئهُ  َ�انَ  َذِلكَ  {ُكلُّ  في آ�ة اإلسراء: -جل وعال-هللا 

ل عَ ن فَ راد بها �راهة التحر�م التي �أثم مَ رد في النصوص وفي �الم أهل العلم و�ُ الكراهة تَ  الجواب:

و�ثیر وروده في  ،حرام، وهذا �ثیر في إطالق المتقدمین :فترادف قولنا ،بها فَ ِص الذي وُ عل الفِ 

ُئهُ  َ�انَ  َذِلكَ  {ُكلُّ ومنه ما جاء في آ�ة اإلسراء:  ،النصوص  ]٣٨اإلسراء: [ َمْكُروًها} َر�ِّكَ  ِعْندَ  َسیِّ

فالكراهة هنا  ،بل المجمع علیها ،من المحرمات المقطوع بتحر�مها ا�ثیرً  -جل وعال-د دَّ �عد أن عَ 

والفقهاء اصطلحوا على األحكام الخمسة  ،بها فَ ِص وُ ل ما عَ فَ َمن یراد بها �راهة التحر�م التي �أثم 

ا للتحر�م فجعلوا الكراهة قسیمً  ،والتحر�م ،والكراهة ،واإل�احة ،واالستحباب ،الوجوب :التي هي

 ،عقو�ة افلیس فیه ، وال �عاقب فاعلهر�ه امتثاًال ثاب تاا منه، فیطلقونها على ما یُ ولیست قسمً 

  .وعلى هذا استقر االصطالح، مجرد �راهة تنز�ه يو�نما ه

 ،التحر�م والتنز�ه :ق بین ورود اللفظ في �تب المتقدمین فیحتمل الكراهتینوعلینا أن نفرِّ 

فال تكاد تجدها  ،و�ین ما یرد في �تب المتأخر�ن عند استقرار االصطالح ،وهو في التحر�م أكثر

  .إال �إزاء �راهة التنز�ه

ة في االصطالح، �ما أن الواجب في  وعلى �ل حال المسألة اصطالح وال ُمشاحَّ

د في حق اإلنسان ولو لم �إزاء الشيء المتأكِّ  أ�ًضا �طلقو  ،النصوص �طلق �إزاء ما �أثم تار�ه

 غسل«في الحدیث:  -ة والسالمعلیه الصال-ومن ذلك عند جمهور أهل العلم قوله  ،�أثم تار�ه

الحظ هذه ینبغي أن تُ ف .دمتأكِّ  :�عني ]٨٥٨ [البخاري: »الجمعة واجب على �ل محتلم یوم

فاالصطالح عند المتقدمین  ،إلى آخر ن جیلٍ مِ  هر االصطالح واختالفیُّ غَ تَ ُ�الحظ األمور و 

الستعمال الشرعي في من اب االصطالح رُ �لما قَ و �ختلف عن االصطالح عند المتأخر�ن، 

أو فیه نوع مخالفة لما  الكن �ونه یرد مخالفً  ،نصوص الكتاب والسنة �ان أولى وأحرى �االعتماد

ة حینئذٍ  ،نوا اصطالحهمجاء عند األئمة المتقدمین فهو مجرد اصطالح و�یَّ  في  وال ُمشاحَّ

مثل ما ذ�ر أهل - وعلیه استقر عمل أهل العلم، على �ل حال هذا ،االصطالح مع هذا البیان



ة فیه، مع أن هذه الجملة  -العلم ة في االصطالح(ال ُمشاحَّ على إطالقها،  ال تؤخذ )ال ُمشاحَّ

 ،بد أن ُ�شاحح فیه الفمن الفنون  �خالف ما اتفق علیه علماء فنٍّ  جد اصطالح من متأخرٍ فإذا وُ 

؛ ، أو جهة الجنوب شماًال اجنو�ً ي جهة الشمال مِّ سَ ف شخص في الجغرافیا وقال: أنا أُ لَّ لو َأف

إن السماء تحت واألرض  :ر من الواقع، و�ذلك لو قالهذا �خالف ما علیه أهل الفن، و�غیِّ  :نقول

ن في مقدمة مصطلحه، لكن لو ترك الشمال على یَّ ح فیه ولو بَ هذا �خالف الواقع وُ�شاحَ  ،فوق 

 ،فوق  والجنوبتحت  الشمال لبها وجعلقَ وخالف في وضع الخارطة فَ  ،جهته والجنوب على جهته

ة في االصطالح :نقول  ًئا.ألن هذا ال �خالف من الواقع شی ؛ال ُمشاحَّ

االصطالح المخالف لما تقرر في علم من العلوم وعند أهله ودرجوا علیه  ،على �ل حال

ي ولذا لما اصطلح البغو  ،ح فیههذا ُ�شاحَ  ،بة علیهحیث ال ُ�عرف بل تتغیر فیه األحكام المَرتَّ �

 :األر�عة ج في السننرِّ وما خُ  ،الصحاح :ج في الصحیحینرِّ أن �سمي ما خُ  )المصابیح(لنفسه في 

 ،الحسان

             اا�حم المَص إذ قسَّ  (الَبَغِوْي)وَ 

                                                                                                                                             أن الحسان ما رووه في السنن

. 

          انحاحاح والحسان جَ إلى الصِّ  

                                                                                                                      .نسَ علیه إذ بها غیر الحَ  دَّ رُ 

. 
ألنه  ؟ي االصطالحفال مشاحة  :والناس �قولون  علیه ُیرد لماذا ،علیه ُیرداصطالح  فهو

 ،وفیها الصحیح وفیها الحسن وفیها الضعیف !حسان�أنها حكم على أحادیث السنن �لها �َ 

فهذا فیه  ،وأن نحكم على الصحیح �أنه حسن ،أن نحكم على الضعیف �أنه حسنومقتضى ذلك 

ح فیه، فمثل هذه القاعدة تحتاج إلى شيء رد علیه و�شاحَ فیُ  ،مخالفة لما تقرر في علم الحدیث

 قبل �إطالقها.من التقیید، وال تُ 
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