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 المحاضرة الثالثة في مقياس القواعد الفقهية المالكية 

 السنة األولى ماستر فقو مالكي وأصولو

 السداسي الثاني

  الضرورات تبيح المحظورات: قاعدة 

 : أدلة القاعدة

 :    كقد دلت على ىذه القاعدة نصوص قرآنية كثَتة منها

َر بَاٍغ َكََل َعاٍد َفََل ِإْْثَ َعَلْيِو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر : قوؿ اهلل سبحانو كتعاىل   *  َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ
 (173 اآلية: سورة البقرة) َرِ ييٌ 

ْثٍْ  ُمَ َ اِن ٍ  َغيػْرَ  َ َْمَصةٍ  ِ   اْضطُرَّ  َفَمنِ  : قولو تعاىل   * سورة ) َرِ ييٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  فَِ فَّ   ِِ
 .(03اآلية : ادلائدة

: سورة األنعاـ) إِلَْيوِ  اْضطُرِْر ُْ  َما ِإَلَّ  َعَلْيُ يْ  َ رَّـَ  َما َلُ يْ  َفصَّ َ  َكَقدْ  : قولو سبحانو   *
 .(119اآلية 

   دلت ىذه اآليات على أف الضركرات حت  للم ل  أف ي ناكؿ ما  ـر عليو، ألف  فظ 
النفس مقدـ على ادلمنوع شرعا؛  كالظن   ذلك كالعلي، كَل يشًتط ا شراؼ على ادلوت، 
ألف األك   ينئذ َل يفيد تناكلو، ب  اخلوؼ   ذلك ي في؛ غَت أف  البناين ذكر  ذلك 

كى  ا ضرار خوؼ اذلَلؾ أك خوؼ ادلرض؟ باع بار أهنما  : على كجو اَلس فهاـ فقاؿ
 .قوَلف دلالك كالشافعي

 الفقهاء من اجلمهور عليو كالذم ، مصة   جبوع أك ظامل من إكراه :   كاَلضطرار نوعاف
 علىيعي ا كراه كالغلبة : كقي  ؛ الصحيح كىو ذلك، إىل اجلوعك العدـ صَته من كالعلماء
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 معصية من كغَته اخلنزير حلي أك  على في رىو العدك يأخذه كالرج  كذلك؛ احملرمات أك 
 .ذلكفيباح لو  تعاىل، اهلل

 كاف ف ف مخر إىل اضطرإف  أنو    كىذا ال نوع احلاص    اَلضطرار لو أثر فقهي كىو 
 الع بية   مالك قاؿ كبو يشرب، فَل عطش أك جبوع كاف كإف خَلؼ، بَل شرب ب كراه
  ـر تعاىل اهلل فضَل عن ذلك ف ف؛ الشافعي قوؿ كىو ،«عطشا إَل اخلمر يزيده كَل»: قاؿ

ـُ  :   قولو تعاىلمطلقا حترديا اخلمر َا اخْلَْمُر َكاْلَمْيِسُر َكاأْلَْنَصاُب َكاأْلَْزََل يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
،  كمل يعقب (90اآلية : سورة ادلائدة )رِْجٌس ِمْن َعَمِ  الشَّْيطَاِف فَاْجَ ِنُبوُه َلَعلَُّ ْي تُػْفِلُحوفَ 

 ب با  ها عند اَلضطرار، كَل   سياؽ ىذه اآلية،   كَل   موضع آخر من القرآف، ذلك
ُ رَِّمْت َعَلْيُ ُي اْلَمْيَ ُة :  قاؿ تعاىل. الضركرة عدـ بشرط ادلي ة ك ـرفبقيت حمرمة ب طَلؽ، 

ـُ َكحلَُْي اخْلِْنزِيِر َكَما أُِى َّ ِلَغَْتِ اللَِّو بِِو َكاْلُمْنَخِنَقُة َكاْلَمْوُقوَذُة َكاْلُم َػَردِّيَُة َكالنَِّطيَحُة َكَما َأَكَ   َكالدَّ
ْيُ ْي  ُبُع ِإَلَّ َما ذَكَّ َفَمِن اْضطُرَّ ِ  : ، ْث قاؿ بعد ذلك (03اآلية : سورة ادلائدة  )السَّ

ْثٍْ فَِ فَّ اللََّو َغُفوٌر َرِ ييٌ  َر ُمَ َ اِنٍ   ِِ  جوعا عنو اخلمر ردت إف»:األهبرم كقاؿ؛ َ َْمَصٍة َغيػْ
 تعاىل كقاؿ ، للضركرة أبا و ْث" ف نو رجس" اخلنزير   قاؿ تعاىل اهلل ألف شرهبا، عطشا أك
 من أقول ىو الذم اجللي بادلعٌت للضركرة اخلنزير إبا ة   ف دخ  ، "رجس" إهنا اخلمر  

كاتفقوا على أنو جيوز للمضطر ؛ «مدة كلو اجلوع كترد ساعة، كلو تركم أف بد كَل القياس،
 .أك  ادلي ة كماؿ الغَت، كشرب اخلمر للغصة

   ىذا كاخ لفت ادلال ية   إبا  ها للربا كحنوه كادلسافر يأيت إىل دار الضرب ب رب فيدفعو 
 كحيسب ما نقص، ْث يأخذ   مقابلة الباقي مس وكا، ككمسألة دار ليأخذ زن وكأجرة العم  

اَلشقالة كالسفاتج، كالسائس بالسامل   ادلسغبة، كالدقيق كال عك للحاج دبثلو   بلد آخر، 
،  ككذا األخضر   كقت احلصاد باليابس   اجملاعات ، «ي سل  كَل يشًتط»: قاؿ مالك

كبيع الن اسات ادلشهور جيوز ما اخ ل    جناس و َل ما أمجع عليو على أنو جنس؛ كأص  
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 ذلك كلو القياس على الرخص ادلبا ة للضركرة كالقرض كاجلع  كالعرية كالشركة كادلساقاة،
 .كحنوىا

 : كذلك على  ىذه القاعدة المخرجة     ومن المسائل 

 يرموف  عند مٌت  ا ب    البي وتةءلرعا  رسوؿ اهلل  رخصرمي مجرة العقبة، فقد -1   
: ، يقوؿ حيي الليثييـو النحر ْث يرموف من الغد أك من بعد الغد ليومُت ْث يرموف يـو النفر

 ف ذا مضى اليـو الذم يلي يـو ،هني يرموف يـو النحرأ:  احلديث ىذا تفسَت   قاؿ مالك»
 فَتموف لليـو الذم مضى ْث يرموف ليومهي ، كذلك يـو النفر األكؿ،النحر رموا من الغد

 ف ذا كجب عليو كمضى كاف القضاء بعد ، ألنو َل يقضي أ د شيئا  ىت جيب عليو،ذلك
 كاف أقاموا إىل الغد رموا مع الناس يـو النفر اآلخر كنفركا ، ف ف بدا ذلي النفر فقد فرغوا؛ذلك
 إَل للضركرة تؤخر َل العبادة ألف ،تأخَتىي جاز دلا الرمي الوقت أف كلوَل»: يقوؿ القرا ، «
اء الوجوب لقياـ ادلانع كثبوت الوجوب ؼ كالرخصة تق ضي انت..، كالصلوات أدائها كقت  

من مجع رمي يومُت   يـو من علة أك غَت علة فَل »: بن احلسنقاؿ حممد ك؛ «.عند عدمو
إذا ترؾ : قاؿ أبو  نيفة. كفارة عليو إَل أنو ي ره لو أف يدع ذلك من غَت علة  ىت الغد

« ذلك  ىت الغد فعليو دـ 

 كادل ره ألنو ردىا لو :مالك عن القاسي ابن فركل ، السفر   بالدابة العيب كجد إف-2   
 ألف ،العيب قيمة كيأخذ حيبسها أك ،نقصها ع فت أك ،ردىا حباذلا كصلت ف ف  ،بالسفر

 .ضركرة كالسفر ،الغَت ماؿ مبيح اَلضطرار
مواطن اخللوات اليت يقصدىا الغصاب كالسراؽ   الغالب إَل كإذا كاف َل يوجد   -3   

 ف  وز شهادهتي للضركرة لئَل تضيع ،الرعاة كحنوىي فهي أمث  من كجد   تلك ادلواطن
 .احلقوؽ كما جازت شهادة األمث  غَت العدكؿ لذلك، كإَّنا يع رب األمث  إذا كجد مع غَته 

 ماذا يباح من المحرمات عند الضرورة؟ 
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 إذا كقع ادل ل    ضركرة، ككاف َلبد عليو من تناكؿ احملرمات، فماذا حي  لو منها؟     

ك  ما أبيح لضركرة في قدر : "   كقد أجاب الفقهاء عن ذلك بوضع  قاعدة  فقالوا
فهي هبذا من القواعد ادل ملة للقاعدة السابقة، غَت أهني مل ي فقوا كلهي على ، "بقدرىا

ذلك، ب  اخ لفت آراءىي   بياف مقدار ما ي ناكؿ ادلضطر من احملظور  فاظا على نفسو 
؛ كما "ى  الضركرة تقدر بقدرىا؟: "على قولُت؛ كلذلك ذكرىا بعضهي بصيغة اَلس فهاـ
 اخ لفوا   ادلسافر دبعصية ى  جيوز لو ذلك أـ َل؟ 

   كأبدأ بادلسألة األكىل كىي ى  الضركرة تقدر بقدرىا؟ كتدؿ صياغ ها على  صوؿ 
 : اَلخ َلؼ فيها على قولُت

 يأك  ادلضطر من احملظورات  ما يسد بو رمقو، دبعٌت يأك  منها دبقدار :   القول األول
 ركاية كىي. كغَته افعي ش اؿقالوزكاؿ الضركرة كاندفاعها، كَل جيوز ال وسع أك اَلسًتساؿ فيها 

 عن ناجي ابن كنقلو  بيب، كابن ادلاجشوف َلبن زرقوف ابن كعزاه  ، مالك عن الوىاب عبد
 بَاغٍ  َغيػْرَ  اْضطُرَّ  َفَمنِ  : كاألص     ذلك عندىي قولو تعاىل  ، كىو قوؿ خلي ،ادلواز ابن
،  يث فسركا قولو ( 03اآلية : سورة ادلائدة ) َرِ ييٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  َعَلْيوِ  ِإْثَْ  َفََل  َعادٍ  َكََل 

 .منها لو جيوز ما م عد كَلأم غَت م  اكز حلد الضركرة،  (غَت باغ كَل عاد)تعاىل

 يأك  ادلضطر شبعو منها كي زكد   سفره، كىو قوؿ مالك   ادلوطأ، كبو :   القول الثاني
 كَل »: قاؿ اللخمي كالقاضي عياض   ا كماؿ، كحنا إليو ابن أيب زيد القَتكاين،  يث قاؿ

    ادلع مدكىو  ، «بأس للمضطر أف يأك  ادلي ة كيشبع كي زكد ف ف اس غٌت عنها طر ها 
بادلعصية، أم َل ي وف سبب الضرركرة " غَت باغ كَل عاد: " كفسركا  قولو تعاىل ادلذىب،

 .ادلعصية في وف بذلك باغ  إذا ترخص، كم عد حلدكد اهلل  

كسبب اخلَلؼ احلاص  بينهي ىو ى  ادلقصود بالضركرة خوؼ ادلوت ك اجلوع أك    
 ا شراؼ على ادلوت أك اذلَلؾ؟
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   فمن فسر اَلضطرار خبوؼ ادلوت كاجلوع كلو ظنا قالوا يأك  شبعو كي زكد كىي أصحاب 
 كأمر علينا أبا  بعثنا رسوؿ اهلل : عن جابر قاؿؼالقوؿ الثاين، كا   وا حبديث أيب عبيدة 

 ، كهيئة ال ثيب الضخيعليو كانطلقنا على سا   البحر فرفع لنا ،عبيدة ن لقى عَتا لقريش
فأقمنا عليو » :  قاؿ؛«قد اضطرر  ف لوا»: قاؿ أبو عبيدة دابة تدعى العنرب مفأتيناه ف ذا ق

، كارتفع حترديها   ـ قد أبيحت لوكذلك باع بار أهنا  ؛«شهرا كحنن ثَلث مائة  ىت مسنا
 .تلك احلاؿ فاشبهت الذكية

،    كقاؿ مجهور الفقهاء بأف ادلقصود باَلضطرار   اآلية ىو ا شراؼ على ادلوت أك اذلَلؾ
قضية أيب عبيدة، كأكلهي من ف ذا  ص  ذلك أك  ادلضطر حبسب سد رمقو، كقالوا عن 

 إف ذلك القدر كاف قدر ضركرهتي ، كذلك أهني كانوا قد أشرفوا : مسنواتلك ادلي ة شهرا  ىت
على اذلَلؾ من اجلوع كالضع ، كسقطت قواىي، كىي مس قبلوف سفرا كعدكا، ف ف مل يفعلوا 

ػ ألصحابو عند ذلك ضعفوا عن عدكىي، كانقطعوا عن سفرىي، كىذا كما قاؿ النيب 
تقوينا، كزاؿ : يعٍت بو «  ىت مسنا»: كقولو ؛ «تقوكا لعدككي، كالفطر أقول ل ي»: الف ح 

 ،رجعت إلينا قوتنا: أم ، « ىت ثابث إلينا أجسامنا»: ضعفنا  كما قاؿ   الركاية األخرل
 .كإَل فما كانوا مسانا قط

 لو حي  َل أنو إَل ادلي ة، من الشبع جواز   خَلؼ فَل دائمة كانت إف ادلخمصة كأما   
 مما ذلك كحنو اجلب ،  ك ريسة ادلعلق كال مر قطعا، فيو خياؼ َل مسلي ماؿ جيد كىو أكلها
 إذا أخيو ماؿ من أل دنا حي  ما اهلل، رسوؿ يا قلنا: قاؿ فعن أيب ىريرة أذل، كَل فيو قطع َل

.  «حيم  كَل كيشرب حيم  كَل يأك »: قاؿ إليو؟ اضطر

 بنرميق عليو قضى غَته ىناؾ ي وف بأَل   كأما إذا تعُت على ادلسلي ا  واء مه ة مسلي 
 ؛نفسو على ذلك أتى كإف كمقاتل و، منعو من حماربة منو للممنوع ككاف، اآلدمية ادله ة تلك
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 كغَته ذلك   كادلاء ؛ال فاية على فرضا عليهي ذلك كاف كعددا مجاعة أك كثَتا كانوا ف ف
 .سواء كديس ها ادلسلي نفس يرد مما

 الضرورة تقدر بقدرىا : ومن الفروع المبنية على قاعدة

البصر كاخلاطر   ك  م ها ك ، من فضائ  الصَلة كمس حباهتا ادلال يةالسًتة عند-1   
 . بقدرىا ادلصليعما كراءىا ، كتقييد

 جيوز للقاضي اس بياف  قيقة فع  الزاين فيبالغ    اَل  ياط عليو  ىت  يقر عنده،-2   

الصريح، كمثلو   غَت ىذا احمل  منهي عنو؛ ف َّنا جاز حمل  الضركرة،  بلفظ الوطءكيصرح لو 
 .افي قدر بقدرىا بدلي  النهي عن ال فحش مطلق

 .. دابة بر ذات نفس سائلة كمل ي غَت فيس حب النزح بقدرىاالبئر كحنوىا دتوت فيوا-3   
ألف ما »:  قاؿ الشيخ زركؽ، ف ذا زالت بادر للنزكؿ كاحلط؛ركوب اذلدم لضركرة جائز-4   

 .«أبيح للضركرة قيد بقدرىا
نفسو    فرضىو ليس ك ،ج  قراءة الفاحتة   فرض لقادر عليوأل القياـ   الصَلة-5   

كقي  إنو فرض لنفسو فَل يسقط عن ؛  ف ف ع ز عنها سقط القياـ ذلا؛ىو ادلع مدك ،مس قَل
 .  أم الفاحتة فيقـو بقدرىا،العاجز عنها

 اختلفوا في المسافر بمعصية ىل يجوز لو الترخص أم ال؟ : المسألة الثانية

   كالفقهاء   ىذه القاعدة   لفوف، كما ىو ظاىر   صيغ ها، فمنهي من يشًتط فيما 
يوجب ال خفي  كال يسَت على ادل ل  أف َل ي وف معصية؛ ف ف كاف معصية سقط 

الرخص َل تناط : "ال خفي  كاحلنابلة كالشافعية   الصحيح عندىي، كمن ْث قالوا 
 . ، ى ذا بالنفي"بادلعاصي

َر بَاٍغ َكََل َعادٍ : تعاىل لقولو ادلعصية يفارؽ  ىت يأك  َل افعيشاؿ قاؿعليو ك    سورة ) َغيػْ
 مم نة ال وبة كألف ،منها لو جيوز ما م عد كَل ،بادلعصية باغ كَل أم ،( 173 اآلية : البقرة
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 ب ر أبو القاضي كاخ اره  أيضا، اجلَلب ابن، كقالو  الشرع منع من َل جه و من فموتو
  .احلسن أبو القاضي كتوق 

ف هني جييزكف الرخص للعاصي ألف    كمنهي من يبطلها كَل يع رب قاعدي ها كاأل ناؼ 
  .أسباب الرخص أمر قائي كادلعصية أمر خارج

   أما ادلال ية فمنهي من منع الًتخص   ادلعصية مطلقا كعامة الشافعية كاحلنابلة، كمنهي من 
 .أجازه كاحلنفية،  كمنهي من فص  القوؿ فيو

، ْث "ى  الرخصة معونة أـ ختفي ؟: "   كذلذا جند ادلقرم يذكرىا بصيغة اَلس فهاـ بقولو
اخ ل  ادلال ية   الرخص أىي معونة فَل ت ناكؿ العاصي أـ ىي »:  عقب بعد ذلك بقولو

" العصياف ى  ينا  الًتخيص؟ : "كتبعو   ذلك الونشريسي فقاؿ ، «ختفي  ف  ناكلو؟

َر بَاٍغ َكََل َعاٍد :نع الًتخص   ادلعصية بقولو تعاىلمبكقد اس دؿ القائلوف      َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ
غَت ):  يث محلوا قولو تعاىل ؛ (173اآلية : سورة البقرة) َفََل ِإْْثَ َعَلْيِو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِ ييٌ 

 كالرخصة إَّنا أبا ها اهلل عونا للم ل ، ،    ىذه اآلية أم غَت عاص(باغ كَل عاد
. كالعاصي َل حي  أف يعاف

 ك  زيادتو ، أم   أكلو فوؽ  اج و(غَت باغ كَل عاد): كمح  اآلخركف معٌت قولو تعاىل   
ىو اَلشًتاؾ اللغوم الواقع : كسبب خَلفهي؛ على حم  الضركرة، ألف الضركرة تقدر بقدرىا

:  حي م  معنيُت" غَت باغ كَل عاد: "فقولو تعاىل،   اجلملة

 .   سفره، في وف سفره سفر طاعة َل معصية-1

  .فَل جيوز لو األخذ منو إَل قدر  اج و:   تناكلو األك  احملـر-2

فقد فرقوا  بُت ادلعصية اليت ت وف سببا للرخصة كبُت ادلعصية ، أما الذين فصلوا   القاعدة   
كىو الفرؽ بُت كوف ادلعاصي أسبابا »: اليت ت وف مصا بة ذلا، ك  ىذا يقوؿ القرا  
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 كقد ، ف ف األسباب من مجلة الوسائ ؛للرخص كبُت قاعدة مقارنة ادلعاصي ألسباب الرخص
 فأما ادلعاصي فَل ت وف أسبابا للرخص، كلذلك ،ال بست ىاىنا على كثَت من الفقهاء

العاصي بسفره َل يقصر كَل يفطر، ألف سبب ىذين السفر كىو   ىذه الصورة معصية، فَل 
يناسب الرخصة ألف ترتيب الًتخص على ادلعصية سعي   ت ثَت تلك ادلعصية بال وسعة على 

 كما جيوز ألفسق ،ادل ل  بسببها؛ كأما مقارنة ادلعاصي ألسباب الرخص فَل دت نع إمجاعا
 ،الناس كأعصاىي ال يمي إذا عدـ ادلاء كىو رخصة،  ككذلك الفطر إذا أضر بو الصـو

 كحنو ذلك من الرخص، كَل دتنع ،كاجللوس إذا أضر بو القياـ   الصَلة، كيقارض كيساقي
 ب  ىي ع زه عن الصـو كحنوه، ،ادلعاصي من ذلك ألف أسباب ىذه األمور غَت معصية

 فادلعصية ىاىنا مقارنة للسبب َل سبب، كهبذا الفرؽ يبط  قوؿ من ،كالع ز ليس معصية
 ألف سبب أكلو خوفو على نفسو َل ،قاؿ إف العاصي بسفره َل يأك  ادلي ة إذا اضطر إليها

 كيلـز ىذا القائ  أف َل يبيح ، فادلعصية مقارنة لسبب الرخصة َل أهنا ىي السبب،سفره
 كأف من خرج ليسرؽ فوقع فان سرت يده ، كىو خَلؼ ا مجاع،للعاصي مجيع ما تقدـ ذكره

 كأف َل ، كَل يفطر إذا خاؼ من الصـو كمن ال سر اذلَلؾ،أف َل ديسح على اجلبَتة كذلك
 كما قاؿ   األك    السفر فيلـز بقاء ادلصر ،ي يمي إذا ع ز عن اس عماؿ ادلاء  ىت ي وب

 كت عط  عليو أمور كثَتة من األ  اـ كَل قائ  هبا ،على معصي و بَل صَلة لعدـ الطهارة
ال تختص بالسفر يفعلها  كل رخصة": كالقاعدة   ذلك كلو ىي أنو .«ف أم  ذلك

 ".المسافر ولو عاصيا بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر ال يفعلها من عصى بسفره
كسر ذلك أف ادلعدـك شرعا كادلعدـك  سا، ف ذا عصى بسفره كاف السفر كالعدـ فَل    

أما إذا كاف ادلبيح غَت السفر كالضركرة حبضر أك سفر فالعصياف   السفر خارج عن ؛ مبيح
ك  ال فريق بُت ىاتُت ، كهبذا يظهر الفرؽ بُت ادلعصية بالسفر كادلعصية فيو ؛ ادلعٌت ادلبيح

.  الصورتُت دفع للضرر كادلشقة عن ادل ل 
 ؟ عنو المعفو باب من أو اإلباحة باب من ىو ىل الميتة المضطر أكل

 ف ف اس غٌت ،كَل بأس للمضطر أف يأك  ادلي ة كيشبع كي زكد»: يقوؿ ابن أيب زيد القَتكاين   
الظاىر من تعبَت القَتكاين بَل بأس إبا ة »: قاؿ النفراكم معقبا على كَلمو، «عنها طر ها
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 كىو ظاىر اآلية كاأل اديث كقي  ،أك  ادلي ة، كجرل عليو خلي ، كىو قوؿ مجهور العلماء
كعلى األكؿ فهي طاىرة، كعلى الثاين ىي باقية على  إهنا من باب الن س ادلعفو عنو،

جناس ها، كالثاين ىو ال حقيق؛ ألف الن اسة صفة ذاتية للمي ة فَل تنفك عنها كىي َل تنفك 
 إذ الضركرة ليست مما يرفع   ي ؛عن ال حرمي، ل ن ىذا ال حرمي َل إْث فيو   ياء النفس هبا

؛ «اخلبث، غاي ها رفع احلرج عند ال ناكؿ كما   ادلعفوات، فظهر أهنا من الن س ادلعفو عنو
 كالطاىر ادلباح بُت  ل ن كالن اسة، ادلنع بُت كَل كالطهارة ا با ة بُت تَلـز َلإَل إذا قلنا 

  .جناس ها مع مبا ة لو فهي دلضطر ادلي ة جنس   الطاىر عن ادلباح فينفرد الوجهي العمـو

   كما يع ر على ىذا ادلعٌت أنو ما ثبت مبا ا فهو مباح أبدا، كىذا َل ي ماىى مع القوؿ 
بأف الن س ادلضطر إليو مباح، باع بار أنو غَت قار كَل دائي فادلناسب   ىذا أف يشار إليو 

 .بالعفو، ألنو مؤقت
 كإَّنا ؛الن اسة على باقية أم العفو عنها فهي:    كذلذا اخلَلؼ أثر فقهي فعلى القوؿ الثاين

 من صارت ألهنا ،يغس  َل األكؿ كعلى للصَلة، كيده فمو فيغس  لألك  عنها عفي
   .طاىر طعاـ ادلباح قولو مفردات

 كاخلنزير ؛ اؿ    َلؿ هنا  ألادلي ة، أك  آدـ ابن كحلي كخنزيرا مي ة ادلضطر كجد إذا ْث   
 أكره لو ادلثق ، كما ال حرمي من يق حي أف أكىل ادلخف  كال حرمي ،حباؿ فحيَل َل آدـ كابن
ْث يلي ادلي ة حلي اخلنزير إذا كجد  حباؿ لو حت  ألهنا ،األجنبية كطئ أجنبية، أك أخ و يطأ أف

مع حلي ابن آدـ،  ألنو حلي   النهاية كلو كاف حمرما مطلقا، كاآلدمي لو  رمة على أم 
  عدـ جوازه للمضطر، كلو كافرا مما َل  رمة لو كادلرتد كاحلريب، إما داؿ على النص، ك اؿ
 ىو كىذا ، أك حملض ال عبد م ـر عند اهلل، بدلي  أنو طاىر    اؿ  ياتو كمماتو،ألنو

 .األ  اـ ذلذه الضابط


