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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمدهلل رب العاملني ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد ،،
ضمن البحث وقد تعن احلكم الشرعي التكليفي "احلرام" وما يتعلق به ،  فهذا حبث خمتصر ،

 -ثالثة مباحث وثالثة مطالب سأذكرها ابختصار :
 املبحث األول : يف تعريف احلرام لغة واصطالًحا

 دالة على التحرمياملبحث الثاين : يف الصيغ ال
 املبحث الثالث : أقسام احلرام ، وفيه ثالث مطالب :

 املطلب األول : تقسيمه ابعتبار ذات املنهي عنه
 املطلب الثاين : تقسيمه ابعتبار قوة دليل النهي 

 املطلب الثالث : تقسيمه ابعتبار تعنين املنهي عنه
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 تعريف احلراماألول :  املبحث
 

يقال : حُرم الشيء ُحرماً  (1)يف املعجم الوسيط :"احلرام املمنوع من فعله"جاء ؛ لغة : هو املنع 
 وُحُرماً و ُحرمًة إذا اُمتنع فعله

 
ريفني ُعرنف هبا وسأذكر أبرز تع ،اصطالًحا : اختلفت عبارات األصوليني رمحهم هللا يف تعريفه 

 احلرام
  (2)على فعله" "ماتوعد ابلعقابأنه ضد الواجب فيكون التعريف األول : 

 حمرتزات التعريف األول :
 قوله :"ماتوعد ابلعقاب" أخرج املندوب واملكروه واملباح ألنه مل يتوعد ابلعقاب على فعهلم

 ألنه متوعد ابلعقاب على تركه ،قوله :"على فعله" أخرج الواجب 
 (3)وقد أبطل بعض العلماء هذا التعريف ألن الوعيد اليستلزم العقاب جلواز العفو

 (4)ماينتهض فعله سبًبا للذم شرًعا بوجٍه ما من حيث هو فعل له"التعريف الثاين : "
 حمرتزات التعريف الثاين:

 قوله :"ماينتهض فعله سبًبا للذم شرًعا" أخرج سائر األحكام من واجب ومندوب وغريها
 قوله :"بوجه ما" أدخل يف التعريف احملرم املخرين 

عليه ولكن  مأخرج املباح الذي يستلزم فعله ترك واجب ؛ فإنه يذقوله :"من حيث هو فعل له" 
 (5)بل ملا يلزم من فعله ترك للواجب . ال من جهة أنه فعله ،

 (6)وقد تعقنب بعض العلماء هذا التعريف ألنه تعريف للحرام مبا هو حكم له

                                 
 1/353املعجم الوسيط   (1)

 208-1/150روضة الناظر   (2)

 1/98اإلحكام   (3)

 1/113 انظر املصدر السابق  (4)

 1/113انظر املصدر السابق   (5)

 197احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية   (6)
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 ماطلب تركه على وجه احلتم واإللزام" "واألقرب يف تعريف احلرام أنه 
 بقولنا "ماطلب تركه" الواجب واملندوب ، ألنه مأمور بفعلهمفخرج 

 (1)وقولنا "على وجه احلتم واإللزام" املكروه ، ألن النهي فيه غري إلزامي

 

املتوعد عليه عنه و  وللحرام كلمات مرادفة له، منها : احملظور واملعصية والذنب والقبيح واملزجور
 (2)والسيئة والفاحشة واإلمث واحلرج والعقوبة

 الثاين : الصيغ الدالة على التحرمي املبحث
 

ريح ويستفاد التحرمي من النهي والتص قال ابن القيم : " صيغ وأساليب تدل عليه ، للحرام
ه ال ينبغي فإهنا يف لالفعل وذم الفاعل وإجياب الكفارة ابلفعل وقو  ابلتحرمي واحلظر والوعيد على

لغة القرآن والرسول للمنع عقال أوشرعا ولفظة ما كان هلم كذا ومل يكن هلم وترتيب احلد على 
هللا  نأله و د وأنه من تزيني الشيطان وعمالفعل ولفظة ال حيل وال يصلح ووصف الفعل أبنه فسا

 (3)"إليه وحنو ذلكال حيبه وأنه ال يرضاه لعباده وال يزكي فاعله وال يكلمه وال ينظر 
 -وسأذكر أبرز الصيغ اليت يستفاد منها التحرمي الواردة يف الكتاب والسنة :

ن إن مل يصرفها صارف ع ة الدالة على طلب الكف عن الفعل ،صيغة النهي املطلق-1
ُنوا الا َتاُْكُلوا ) حنو قوله تعاىل : ، التحرمي من قرينة وماشاهبها ا الَِّذينا آما ًة ۖ اَيا أاي ُّها اعافا لرنابا أاْضعاافًا مُّضا

ٌل واهاَٰ )و  وقوله : ،(4)(واات َُّقوا اَّللَّا لاعالَُّكْم تُ ْفِلُحونا  الا ا حا ذا ِذبا هاَٰ ُتُكُم اْلكا ا تاِصُف أاْلِسن ا ا الا ت اُقوُلوا ِلما ذا
ُرونا عالاى اَّللَِّ  ِذبا ۚ ِإنَّ الَِّذينا ي اْفت ا ُروا عالاى اَّللَِّ اْلكا ْفت ا رااٌم لنِت ا ِذبا الا يُ ْفِلُحونا  احا وحنو قوله  ، (5)(ْلكا

 (6)عليه الصالة والسالم : )اليبع بعضكم على بيع بعض(
ْت عالاْيُكُم اْلما  التصريح بلفظ التحرمي وما اشتق منه ؛ كقوله تعاىل :) -2 ُم ُحرنِما حلْا ُم وا تاُة واالدَّ ي ْ

                                 
 318: احلكم الشرعي ليعقوب أابحسني  انظر  (1)

 2/599هناية الوصول  1/47انظر : هناية السول   (2)

 4/4بدائع الفوائد   (3)

 130آل عمران   (4)

 116النحل   (5)

 متفق عليه  (6)
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ا أُِهلَّ لِغارْيِ اَّللَِّ ِبهِ  ما  (1)...(اْْلِنزِيِر وا
وحنو قوله عليه الصالة والسالم : )إن هللا حرم عليكم  ، (2)(واُهوا حُمارٌَّم عالاْيُكْم ِإْخرااُجُهمْ وقوله : )

 (3)عقوق األمهات ...(
لُّ لاُكْم أان تارِثُو  نفي احلل أو اجلواز ؛ كقوله تعاىل :) -3 ُنوا الا حيِا ا الَِّذينا آما اءا  َيا أاي ُّها ا النِنسا

ْرًها ۖ اِمِهنَّ  وقوله :) ، (4)...(كا ُ يف أاْرحا لاقا اَّللَّ ا خا ُنَّ أان ياْكُتْمنا ما لُّ هلا وحنو قوله  ، (5)..(.واالا حيِا
عليه الصالة والسالم :)ال حيل دم امرٍئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال 

 (6)إبحدى ثالث...(
اين فااْجِلُدوا ُكلَّ وااِحٍد الزَّانِياُة واالزَّ  ؛ كقوله تعاىل :) أن يذكر الفعل مقروًًن بعقوبة مرتتبة عليه -4

ةٍ  ْلدا ا ِمائاةا جا ُهما ن ْ ااًل  وقوله :) ، (7)(مِن باا ناكا سا زااًء مباا كا ا جا ارِقاُة فااْقطاُعوا أاْيِدي اُهما ارُِق واالسَّ  مِننا واالسَّ
ِكيمٌ  ُ عازِيٌز حا  (9)ليه الصالة والسالم : )من بدل دينه فاقتلوه(وحنو قوله ع ، (8)(اَّللَِّ ۗ وااَّللَّ

ُنوا ات َّ  صيغة األمر املطالبة لرتك الفعل ؛ حنو قوله تعاىل :) -5 ا الَِّذينا آما ا َيا أاي ُّها ذاُروا ما ُقوا اَّللَّا وا
ْؤِمِننيا  ِن وااْجتاِنُبو فااْجتاِنُبوا الرنِْجسا ِمنا  وقوله :) ، (10)(باِقيا ِمنا الرنابا ِإن ُكنُتم مُّ  ا ق اْولا اأْلاْوَثا

حنو ماورد عنه عليه الصالة والسالم أنه :)لعن الوامشة واملستومشة وآكل الراب  لعن الفاعل ،-6
 (12)وموكله(

أن يوصف الفعل أبنه من الكبائر ؛ كقوله عليه الصالة والسالم :) أال أنبئكم أبكرب  -7

                                 
 3املائدة   (1)

 85البقرة   (2)

 5975رواه البخاري   (3)

 19النساء   (4)

 228البقرة   (5)

 متفق عليه  (6)

 2النور   (7)

 38املائدة   (8)

 3017رواه البخاري   (9)

 278البقرة   (10)

 30احلج   (11)

 5347رواه البخاري   (12)
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 )2((1)قال اإلشراك ابهلل ...( قالوا بلى ، -ثالَثً –الكبائر 
 

 املبحث الثالث : تقسيمات احلرام
 -ماحرمه الشارع ينقسم بثالثة اعتبارات إىل ثالثة أقسام :

 تقسيمه ابعتبار ذات املنهي عنه-1
 -وهذا التقسيم خاص ابحلنفية–تقسيمه ابعتبار قوة دليل النهي -2
 ابعتبار تعنين املنهي عنهتقسيمه -3
 

 : تقسيمه ابعتبار ذات املنهي عنه املطلب األول
 ينقسم احلرام ابعتبار املنهي عنه إىل قسمني ؛ حرام لذاته وحرام لغريه

احلرام لذاته : هو ماحرمه الشارع ابتداءًا ملا فيه من املفاسد اليت التنفك عنه ؛ مثل الزًن -1
النوع من  اته ، وهذالذوالراب وشرب اْلمر وأكل امليتة وقتل النفس والسرقة وغري ذلك مما حرم 

الميكن أن يكون مشروًعا أصالً ؛ ألن التحرمي عائٌد إىل ذات املنهي عنه  احملرمات لذاهتا ،
بًبا من أسباب ن أن يكون سفالزًن الميك ا والترتتب عليه آَثره الشرعية ،فيكون ابطالً وفاسدً 

ألشياء راجٌع ألن النهي عن هذه ا وبيع اْلمر واْلنزير والراب اليرتتب عليه آَثر العقد ؛ اإلرث ،
 (3)إىل ذات املنهي عنه فيضاد وجوبه.

عارض إما وهذا ال ريه : هو ماكان يف أصله مشروًعا ، لكنه حرنم لعارض اقرتن به ،احلرام لغ-2
 اوإما أن يكون وصًفا خارًجا الزمً  أن يكون وصًفا خارًجا غري الزم ،

ةا واأاِقيُموا اومثال األول قوله تعاىل ) الا  (4)رير(( مع قوله عليه الصالة والسالم :)التلبسوا احللصَّ
ث وقد اختلف العلماء رمحهم هللا يف هذا النوع من حي يف الدار املغصوبة ،ومثاله أيًضا الصالة 

 مع اتفاقهم على َتثيم صاحبه : ل أو فساده إذا ارتكب على قولني ،صحة الفع

                                 
 متفق عليه  (1)

 318-316/ احلكم االشرعي للشيخ يعقوب أابحسني  198-197انظر : احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية   (2)

 1/213روضة الناظر  1/118لآلمدي اإلحكام  1/80انظر : أصول السرخسي   (3)

 5633رواه البخاري   (4)

 



7 

 

ن ابطالً وفاسًدا كو أن احملرم لوصف خارج غري الزم اليرتتب عليه أثره الشرعي في القول األول :
واستدلوا أبن هذا الفعل يؤدي إىل أن تكون العني الواحدة  ومرتكبه آمث ، وهو قول احلنابلة ،

ا من ركوع  ومافيهمن األفعال حراًما واجًبا وهو متناقض ؛ فإن الصالة يف الدار املغصوبة مثالً 
ا هو فكيف يكون متقراًب مب معاقب عليها منهي عنها ، أفعال اختيارية هو د وقيام ،وسجو 

 (1)معاقب عليه ؟.
ا لوصف خارج غري الزم يرتتب عليه أثره الشرعي فيكون الفعل صحيحً القول الثاين : أن احملرم 

  استدلوا :و إذا ارتكب مع َتثيم صاحبه ، وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية ، 
أن الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من أحدمها مكروه من اآلخر ، وليس ذلك 

حماالً ، إمنا احملال أن يكون مطلواًب من الوجه الذي يكره منه ، فمثالً الصالة يف الدار املغصوبة 
قول ع؛ فإن صالة الرجل مطلوبة وغصبه حمرم ، والصالة معقولة بدون الغصب والغصب م

بدون الصالة ، فاجلهتان غري متالزمتان ، ونظري ذلك أن يقول السيد لعبده : اقرأ هذا الكتاب 
والتدخل من هذا الباب ، فإن امتثلت األمر اعتقتك ، وإن ارتكبت النهي عاقبتك ، فقرأ 

 الكتاب ودخل من الباب ؛ حسن للسيد أن يعتقه ويعاقبه 
لاب فيمرق منه إىل مسلم ؛ فإن الرامي يستحق سا إىل كافر  ونظريه أيًضا أن يرمي املسلم سهًما

 (2)الكافر ويلزمه دية املسلم.
واأاِقيُموا )النوع الثاين من احملرم لغريه : أن حيرم الفعل لوصف خارج الزم ، مثل قوله تعاىل 

ةا( الا اراىَٰ مع قوله :) (3)الصَّ ةا واأانُتْم ُسكا الا ُنوا الا ت اْقرابُوا الصَّ ا الَِّذينا آما ، ومثاله أيًضا أمره  (4)(َيا أاي ُّها
 (5)سبحانه وتعاىل ابلصيام مع هني النيب عليه الصالة والسالم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر

اقهم أيًضا لني ، مع اتفالعلماء يف صحة الفعل إذا ارتكب أو فساده على قو وهذا النوع اختلف 
 -يف َتثيم مرتكبه :

يرتتب عليه أثره الشرعي فيكون الفعل ابطالً  القول األول : أن احملرم لوصف خارج الزم ال

                                 
 83املسودة  1/209انظر:روضة الناظر   (1)

 1/210روضة الناظر  1/106فواتح الرمحوت  1/77املستصفى  1/116انظر:اإلحكام   (2)

 43البقرة   (3)

 43النساء   (4)

 1138رواه مسلم   (5)
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وفاسًدا ، وهذا هو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة ، واستدلوا : أن ماحرم لوصف 
 (1)الن وفساد الفعل مطلًقا بال تفصيلخارج الزم فإنه منهي عنه ، والنهي يقتضي بط

القول الثاين : أنه يكون فاسًدا وليس ابطالً ؛ والفرق بينهما أن الباطل هو الذي مل يشرع 
بوصفه ، أما الفاسد فهو الذي شرع أبصله دون وصفه ، وهذا قول احلنفية ،  وال أبصله

الالزمة ؛ كان النهي مقتضًيا واستدلوا أن الشارع إذا هنى عن شيٍء لوصف من األوصاف 
بطالن هذا الوصف فقط ، فإذا مل يكن هذا الوصف خمالً حبقيقة الشيء ؛ بقيت حقيقته 

موجودة ، وحينئذ جيب أن يثبت لكل منهما مقتضاه ، وبذلك ميكن مراعاة اجلانبني وإعطاء  
 (2)كل واحد منهما حكمه الالئق به من مشروعية األصل وفساد الوصف

 
 -عند احلنفية-لثاين : تقسيمه ابعتبار قوة دليل النهي املطلب ا

ا فهو احملرم قوة دليله وثبوته ، فإذا كان دليل النهي قطعيً ابعتبار  قسم احلنفية احلرام إىل قسمني
 ، وإذا كان دليل النهي ظنًيا فهو املكروه حترميًا ، وهبذا نستطيع أن نعرف املكروه حترميًا أبنه :

 (3)النهي عنه هنًيا جازًما بدليل ظين( )ماثبت
ومثال املكروه حترميًا خطبة الرجل على خطبة أخيه ، وبيعه على بيع أخيه ،فهما مما هني عنهما 

خبرب آحاد ، قال النيب عليه الصالة والسالم :)اليبع الرجل على بيع أخيه ، والخيطب على 
 (4)خطبة أخيه(

والذهب للرجال ، قال عليه الصالة والسالم :)إن هذين ومثاله أيًضا النهي عن لبس احلرير 
 )6((5)حرام على ذكور أميت حل إلًنثهم(

أما اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة فالنهي عندهم يقتضي التحرمي مطلًقا سواًءا كان 

                                 
 1/215روضة الناظر  1/118 انظر:اإلحكام  (1)

 1/118اإلحكام  1/80انظر: أصول السرخسي   (2)

 1/58فواتح الرمحوت  2/387انظر تيسري التحرير   (3)

 متفق عليه  (4)

 وصححه األلباين 5162والنسائي  4075رواه أبوداود   (5)

 1/58فواتح الرمحوت  2/303كشف األسرار    2/378انظر : تيسري التحرير   (6)
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 (1)النهي بدليل قطعي أو ظين
 

 -آَثر التقسيم عند احلنفية :
وعدم إنكار حكمهما، ولكن من أنكر احملرم القطعي فإنه يكفر   جيب اعتقاد حرمة اجلميع-1

كمن اعتقد استحالل الراب والزًن وغريها ، أما من أنكر مكروًها حترميًيا فإنه يصري بذلك فاسًقا 
 واليكفر.

املكلف إذا ارتكب أحدمها ؛ ولكن عقوبة من ارتكب احملرم القطعي أغلظ عقوبة  يعاقب -2
 (2)ممن ارتكب مكروًها حترميًيا.

 
 -املطلب الثالث : تقسيمه ابعتبار تعّين املنهي عنه :

 ومبهم أو خمرين  ،ينقسم احلرام من حيث تعنين املنهي عنه إىل قسمني : معنين 
ْقرابُوا الزنًنا ۖ ِإنَُّه  واالا ت ا نهي فيه متوجًها إىل أمر واحد ، كقوله تعاىل )هو ماكان ال: احلرام املعنين -1

ِبياًل  اءا سا سا ًة وا انا فااِحشا ُ ِإالَّ اِبحلْاقنِ  وقوله :) (3)(كا رَّما اَّللَّ ، وأمثال  (4)(واالا ت اْقتُ ُلوا الن َّْفسا الَّيِت حا
شارع إىل ك ابهلل ، مما توجه فيها حترمي الذلك كتحرمي امليتة وشرب اْلمر والكذب والظلم والشر 

 (5)أمر بعينه
احلرام املخرين : هو ماحرم الشارع فيه أمرًا واحًدا مبهًما من أمور معينة ، وهذا القسم من -2

احلرام مفروض يف مقابلة الواجب املخرين ، أي أنه كما جيوز أن يوجب الشارع واحًدا ال بعينه ، 
 ال بعينه من أمور معينة أن حيرم واحًدافإنه جيوز 

وهذا النوع من احلرام اختلف األصوليون يف وقوعه كما اختلفوا قبل ذلك يف وقوع الواجب 
 -املخرين :

القول األول : جواز وقوعه ؛ أي أنه جيوز حترمي واحد ال بعينه ويكون النهي عن واحد على 
                                 

 1/148روضة الناظر  1/65املستصفى  1/95اإلحكام  (1)

 بتصرف 209احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية   (2)

 32اإلسراء   (3)

 151األنعام   (4)

 2/617هناية الوصول  1/114اإلحكام   (5)
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احلنفي صاحب مسلم الثبوت  يار بخالالتخيري ، وهذا قول اجلمهور من أهل السنة ، قال 
    (1)جيوز حترمي أحد أشياء كإجيابه ، فهناك املقصود منع اْللو ، وههنا منع اجلمع...":"

 -واستدل القائلون جبواز الوقوع أبدلة منها:
 مينع من ال القياس على الواجب املخرين ، فإنه الجيب فعل الكل ؛ فكذلك احملرم املخرين -1

 ر الناشئ من إجياب أو منع الكل.الكل جبامع دفع الضر 
لو قال شخص آلخر : ال تشرتي بيًتا يف الرَيض أو القصيم ، وقد حرمت عليك شراء -2

أحدمها ال بعينه ، ولست أحرم عليك اجلميع وال واحًدا بعينه ؛ فإن هذا الكالم لو قيل مل يلزم 
احد معنني منهما ، ألنه صرنح ، وإن كان األمر كذلك فليس احملرم شراءمها وال شراء و  منه حمال

                (2)بنقيض ذلك ، فلم يبق إال أن يكون احملرنم واحًدا ال بعينه
 الا القول الثاين : حترمي الكل وعدم جواز وقوعه ، وهذا قول املعتزلة ، واستدلوا بقوله تعاىل: )وا 

ُفورًا ُتِطعْ  ُهْم آِثًا أاْو كا ة تقتضي حترمي طاعة كل واحد منهما ، ال ووجه الداللة أن اآلي (3)(ِمن ْ
                   (4)حترمي طاعة أحدمها ، ف  أو هنا مبعىن الواو

لتحرمي او رد اجلمهور على دليل املعتزلة أبن مقتضى اآلية حترمي طاعة واحد ال بعينه ، لكن 
              (5)للجميع ثبت بدليل آخر منفصل عن اآلية

 
          ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلنم وهللا أعلم وأحكم

 
  

                                 
 1/110فواتح الرمحوت   (1)
 بتصرف 1/114اإلحكام  2/618انظر : هناية الوصول   (2)

 24اإلنسان   (3)

 1/87انظر : املعتمد أليب احلسني البصري   (4)

 1/114انظر : اإلحكام   (5)
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 املراجع
 

 ، مؤسسة النور يف أصول األحكام ل  علي بن حممد اآلمدياإلحكام -1
 ، دار إحياء الرتاث العريبل  حممد بن أمحد مشس األئمة السرخسيأصول السرخسي -2
 مكتبة نزار الباز ،   ابن القيم اجلوزيةبدائع الفوائد ل-3
 تيسري التحرير حملمد أمري ابدشاه ، طبعة دار الكتب العلمية-4
 ، دار القلم للدكتور حممد البيانويناحلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية -5
 احلكم الشرعي للشيخ يعقوب أابحسني ، مكتبة الرشد-6
 مكتبة الرشد،    عبدهللا بن أمحد بن قدامةلوجنة املناظر روضة الناظر -7
 ية، املطبعة األمري  بشرح مسلم الثبوت ل  عبدالعلي حممد األنصاريفواتح الرمحوت -8
 كشف األسرار عن أصول البزدوي لعالء الدين البخاري ، دار الكتاب العريب-9

 جمموعة من املؤلفني ، دار الدعوةاملعجم الوسيط ، -10
 املسودة آلل تيمية ، دار الكتاب العريب-11
 ، دار إحياء الرتاث العريب  حممد بن حممد الغزايلاملستصفى ل-12
 املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري ، دار الكتب العلمية-13

 علمية، دار الكتب ال   عبدالرحيم بن احلسن األسنويهناية السول شرح منهاج الوصول ل-14 
 املكتبة التجارية هناية الوصول لصفي الدين اهلندي ،-15
 

 


