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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
یـف للعبـد أن وماهیتـه، و� ]،٥[الفاتحـة:  ْعُبـُد َوِ��َّـاَك َنْسـَتِعیُن}{ِإ�َّـاَك نَ �سأل عن بیان مقـام هذا 

 �صل إلیه؟ 
وع �تـــاب مـــدارج موضـــ و]، هـــ٥[الفاتحـــة:  {ِإ�َّـــاَك َنْعُبـــُد َوِ��َّـــاَك َنْســـَتِعیُن}نقـــول: هـــذا المقـــام ومنـــازل 

 ه.السالكین البن القیم، وهو مطبوع في ثالثة مجلدات، �اإلمكان للسائل أن یرجع إلی
مـد وعلـى أحسن هللا إلیك. الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینـا مح طالب:

 أما �عد، ، آله وصحبه أجمعین
ألوامـر االشاطبي في �تا�ه الموافقات، في الفصل الثالث في  -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

 والنواهي: 
نهی�ـا مواآلخر  مأموًرا �ه على متالزمین، فكان أحدهما "المسألة الثامنة: األمر والنهي إذا توارَدا

تبـر مـن عنه عند فرض االنفراد، و�ان أحدهما في حكم التبع لآلخـر وجـوًدا أو عـدًما؛ فـإن المع
االقتضــاءین مــا انصــرف إلــى جهــة المتبــوع، وأمــا مــا انصــرف إلــى جهــة التــا�ع فملغــي وســاقط 

 .االعتبار شرًعا، والدلیل على ذلك أمور"
هناك تـا�ع �مكـن أن �كـون  �ان عني المعول في مثل هذه األمور على األصل ال على الفرع، إذا�

�ــان تعلقــه �األصــل هــو األصــل، و�لغــى تعلقــه �ــالفرع:  ،تعلقــه �األصــل، و�مكــن أن یتعلــق �ــالفرع
لقـه عتهـذا فـي �ـاب البیـع، فمـا �ـان  ا،كالرقبة والمنفعة، األصل في الملك الرقبة والمنفعـة تا�عـة لهـ

 �الرقبــة أولــى �المراعــاة ممــا �ــان تعلقــه �المنفعــة، والعكــس فــي اإلجــارة: األصــل فــي عقــد اإلجــارة
الرقبـة  راعى أكثر مما یتعلـق �الرقبـة؛ ألنالمنفعة، فما یتعلق بهذه المنفعة بباب اإلجارة �جب أن یُ 

 . ة للمنفعة في �اب اإلجارة، وهكذاتا�ع
یر صر�ح غلمسألة قبلها؛ هذا و�ن �ان األمر والنهي هنالك "أحدها: ما تقدم تقر�ره في ا طالب:

بیـع وقـت وهنا صر�ح، فال فرق بینهما إذا ثبت حكم التبعیة، ولذلك نقـول: إن القائـل بـبطالن ال
 .النداء لم َیْبِن على �ون النهي تبعی�ا، و�نما َبَنى البطالن على �ونه مقصوًدا"

ـَالِة ِمـ، �ونـه مقصـوًدا""لم ُیْبَن، و�نما ُبِنَي البطالن على  َعْوا... ْلُجُمَعـِة َفاْسـاْن َیـْوِم {ِإَذا ُنـوِدَي ِللصَّ
 ]، هل ترك البیع تا�ع للسعي؟ أو أنه مقصود لذاته �السعي؟ ٩[الجمعة:  َوَذُروا اْلَبْیَع}

 .الثاني طالب:
ــا عنــه العقــد صــحیح، ومــن قــال: إنــه مقصــود لذاتــه  �عنــي مــن رأى أنــه تــا�ع قــال: مــع �ونــه منهی�

فیكــون النهــي عنــه لذاتــه فــالبیع �عــد األذان الثــاني �كــون �ــاطًال. ولهــذا أو مــن أجــل هــذا اختلــف 
 . �عد األذان الثاني من یوم الجمعةالعلماء في صحة البیع 

رَدا یـمـا، أو ال "والثـاني: أنـه ال �خلـو إذا تـوارَدا علـى المتالزمـین، إمـا أن یـرَدا مًعـا علیه طالب:
 .أحدهما دون اآلخر. واألول غیر صحیح"لبتة، أو یرد أ
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و أمعنـى أن یتـواردا علـى المتالزمـین، إمـا أن یـردا علیهمـا مًعـا؟ �عنـي لـو المفتـرض  مـانعم؛ ألنـه 
ي ذالمتصور في هذا الورود أنهمـا مختلفـان علـى ذات واحـدة فـي آن واحـد، األول غیـر صـحیح الـ

نعم ُیتصور مع انفكـاك الجهـة، أمـا مـع هو ورودهما في آن واحد على ذات واحدة مع االختالف. 
د اتحاد الجهة فال �مكن أن ُیتصـور، فـال ُیتصـور أن �كـون الشـيء مطلوً�ـا منهی�ـا عنـه فـي آن واحـ

ومنهـي عنـه مـن وجـه، فـإذا انفكـت الجهـة  ،من جهة واحدة، لكن قد ُیتصور أنـه مطلـوب مـن وجـه
 آخر.  والنهي على شيء ،فال مانع من أن ُینزَّل الطلب على شيء

، مثًال �قول العلماء: إذا عاد النهي إلـى ذات المنهـي عنـه، أنـت مـأمور �الصـالة ومـأمور �السـجود
وا ُنـوا اْرَكُعـ{َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آمَ ، أنـت مـأمور �السـجود: -جل وعـال-لكن منهي عن السجود لغیر هللا 

ــُجُدوا} فهــذا  -جــل وعــال-غیــر هللا ]، وأنــت منهــي فــي الوقــت نفســه عــن الســجود ل٧٧[الحــج:  َواْس
النهـي عـن ذات السـجود. وأمـا إذا �ـان األمـر �السـجود، والنهـي عـن أمـر مقـارن لهـذا السـجود ولــم 

فإنـه ال یـؤثر، سـجدت أنـت مـأمور �السـجود، سـجدت بیـدك  ،�كن من ذاته وال من شـرطه وال ر�نـه
واحـد، و�نمـا أمكـن  خاتم من ذهب، هما متضادان: أمر ونهي، لكـن ال یتجهـان إلـى الـذات فـي آن

و�ن �ــان مصــاحًبا لــه.  ،انفكــاك الجهــة، فُحمــل الســجود علــى ذاتــه والنهــي علــى أمــر خــارج عنــه
كـه �خالف ما لو سجد وعلیه سـترة حر�ـر مـثًال ممـا ال یـتم هـذا السـجود إال �ـه، فإنـه ال �مكـن انفكا

 . وال �مكن أن �صحح بدونه ،عنه
 .متالزمین" "واألول غیر صحیح؛ إذ قد فرضناهما طالب:

؛ نظًرا الختالفهم في تحر�ر المـورد، �الصـالة فـي الـدار المغصـو�ة ؛وقد �ختلف العلماء في مسألة
منهم من �صححها �اعتبـار أن البقعـة أمـر خـارج عـن المـأمور �ـه، ومـنهم مـن یبطلهـا �اعتبـار أن 

ــ ،البقعــة شــرط د، والتصــحیح أحمــؤدى الصــالة إال ببقعــة، وهمــا روایتــان فــي مــذهب وال �مكــن أن ُت
 . قول األكثر

لعمـل "فال �مكن االمتثال في التلـبس بهمـا الجتمـاع األمـر والنهـي، فمـن حیـث أخـذ فـي ا طالب:
صــادمه النهــي عنــه، ومــن حیــث تر�ــه صــادمه األمــر، فیــؤدي إلــى اجتمــاع األمــر والنهــي علــى 

 .حیح"یه غیر صوهو غیر واقع، فما أدى إل ،المكلف َفَعل أو َتَرك، وهو تكلیف �ما ال ُ�طاق
طیـــب، شـــخص غصـــب أرًضـــا وهـــو جـــالس فیهـــا ســـاكن فیهـــا، ثـــم تـــاب، مـــاذا �صـــنع؟ إن جلـــس 
اســـتعمل هـــذه األرض وهـــو منهـــي عـــن اســـتعمالها، و�ن خـــرج هـــو مـــأمور �ـــالخروج منهـــا وتخلیتهـــا 

  .لصاحبها، لكنه ال �مكن أن �خرج إال �استعمالها واستطراقها
 .�خرج طالب:

 في هذه األرض المغصو�ة، من یبیح له أن �ستطرق هذه األرض؟  الخطوات التي �خطوها لكن
 .........  طالب:
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. مـا ال یــتم الواجــب إال �ــه فهــو واجــب، مــن هـذا البــاب، و�ال یتجــه األمــر والنهــي إلیــه فــي آن واحــد
 لكن النهي صار أمًرا �اعتبار أنه ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب من هذه الحیثیة.

  ا هنا أ�ًضا على نفس تخر�ج المؤلف؟و�صیر تا�عً  طالب:
 . ، لكن هو مأمور �هماشٍ 

 .........  طالب:
 . نتنعم. هو منهي عن مزاولة النجاسة، لكن إذا لم یتم إزالتها إال بهذه المباشرة تعیَّ 

، فلـم یبـق "والثاني �ذلك أ�ًضا؛ ألن الفرض أن الطلبین توجَها فـال �مكـن ارتفاعهمـا مًعـا طالب:
ا آلخـر تا�ًعـتوجه أحدهما دون الثاني، وقد فرضنا أحدهما متبوًعا وهـو المقصـود أوًال، واإال أن ی

 ؛لعكـسوهو المقصود ثانًیـا، فتعـین توجـه مـا تعلـق �ـالمتبوع دون مـا تعلـق �التـا�ع، وال �صـح ا
 ألنه خالف المعقول. 

الرقـاب  العقـد علـىوالثالث: االستقراء من الشر�عة، �العقد على األصول مع منافعها وغالتها، و 
قـاب فـإن �ـل واحـد منهمـا ممـا ُ�قصـد فـي نفسـه، فلإلنسـان أن �متلـك الر  ،مع منافعهـا وغالتهـا

اسـتیفاء  و�تبعها منافعها، وله أ�ًضا أن �متلك أْنَفس المنافع خاصة، وتتبعهـا الرقـاب مـن جهـة
 .المنافع، و�صح القصد إلى �ل واحد منهما"

الثانیـــة فـــي اإلجـــارة؛ ألن البیـــع عقـــد علـــى الرقبـــة، وال شـــك أن �عنـــي الصـــورة األولـــى فـــي البیـــع، و 
، ألنه لحم ودم وعظـم؟ �شـتري رقبتـه لـذاتها ؛المنفعة ملحوظة. الذي �شتري عبد، هل �شتر�ه لذاته

ال  ،أو لمــا ینشــأ عنهــا مــن منــافع؟ ومــن �ســتأجر أجیــًرا عبــًدا �ــان أو حــر�ا، فإنمــا �ســتأجره لمنفعتــه
 �عة في الصورة األولى، والرقبة تا�عة في الصورة الثانیة. نعم. لذاته. لكن المنفعة تا

د فـي وذلـك أن العقـ ،"فمثل هـذه األمثلـة یتبـین فیهـا وجـه التبعیـة �صـور ال خـالف فیهـا طالب:
الف، وهـو خـشراء الدار أو الفدان أو الجنة أو العبد أو الدا�ة أو الثـوب وأشـباه ذلـك جـائز بـال 

أن تكـون  منافع التا�عة لها؛ ألن المنافع قد تكون موجـودة، والغالـبعقد على الرقاب ال على ال
 .وقت العقد معدومة"

نعـــم. المنـــافع وقـــت العقـــد معدومـــة، إنمـــا توجـــد فیمـــا �عـــد، إذا تـــم العقـــد �اشـــر المعقـــود علیـــه هـــذه 
 معدومة؟  أمالمنافع. اشتر�ت سیارة وأنت في الو�الة، المنافع موجودة 

 .معدومة طالب:
 ال شــك أن المنـافع ُوجــدت فیمــا ،لكــن إذا اســتعملتها ونقلتـك ونقلــت أهلــك وأثاثـك ومتاعــكمعدومـة، 

 �عد، فالعقد علیها لذاتها والمنافع تا�عة لها. 
ا بین الفرع واألصل، وقد �كون الفرع أرجح أحیاًنا، وقد �كون األصل أ رجح وهناك تداخل �بیر جد�

 ه، والفرع تا�ع له. أحیاًنا. فعلى �ل حال: األصل هو المعول علی
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 ال اسـاذجً  اوقد �كون الفرع له وقع في الثمن أكثر من األصل حتى فـي عقـد البیـع، اآلن تجـد رقیًقـ
ـــْوَالُه}�عـــرف شـــیًئا  ـــى َم ة ر�ت الرقبـــتشـــا]، �كـــم تشـــتر�ه؟ بـــثمن �خـــس، وأنـــت ٧٦[النحـــل:  {َكـــلٌّ َعَل

ًجـــ اخرَّاًجـــ ااألصـــل. وتشـــتري رقیًقـــ  مـــؤهًال  الكتســـاب الصـــنائع العلـــم مـــؤهًال لطلـــب  مـــؤهًال  اذ�ی�ـــ اوالَّ
 الحظت المنفعة؟  أم. فأنت الحظت الرقبة اللتجارة، تدفع أضعافً 

 .المنفعة طالب:
وال یـؤثر هـذا علـى نعم. قد تكون مالحظة المنفعة أكثـر مـن مالحظـة الرقبـة حتـى فـي عقـد البیـع، 

 . ما ذ�ره المؤلف
ال  للجهـل بهـا مـن �ـل جهـة ومـن �ـل طر�ـق؛ إذ"و�ذا �انت معدومة، امتنع العقد علیهـا  طالب:

 .ُیدرى مقدارها وال صفتها وال مدتها وال غیر ذلك"
ین نعم. هذه المنفعة ال شك أنهـا مجهولـة؛ ألنهـا لـم توجـد �عـُد، والغیـب مـا ُیـدرى، وقـد تشـتري عبـد

فــي آن واحــد، وتتوقــع مــن أحــدهما أن النفــع منــه أكبــر أضــعاف مضــاعفة مــن الثــاني، ثــم یتبــین 
العكس. فهذه المنفعة مجهولـة مـن األول والثـاني، �ـأن زادت ز�ـادة �ثیـرة مـن واحـد ونقصـت نقًصـا 

، ى الرقبــةكثیــًرا مــن واحــد. ومثــل هــذا الجهــل وهــذا الغــرر ال ُیلتفــت إلیــه؛ ألن العقــد إنمــا وقــع علــ
 . والبیع إنما وقع علیها

 ........... طالب:
نتقـال ي هو انتقـال المبیـع إلـى المشـتري واذمحل العقد ال قل الرقبة لك، وهذا، لكن في البیع تنتنعم

الثمن إلى البائع، �غض النظر عما عداه. فالتصحیح على هذا، تصحیح العقد على هـذا. مـا یتبـع 
ولــو �ــان �بیــًرا، ال شــك أنــه غیــر مالحــظ، و�ن �ــان لحظــه فــي  اذلــك ولــو تضــمن جهالــة أو غــررً 

األول  عاقدین، لكن تصحیح العقد إنما هـو علـى المقصـودعند المت االثمن ووقعه في الثمن ملحوظً 
  .وهو الرقبة �خالف اإلجارة

لنهـي ل"بل ال ُیدرى هل توجد من أصل أم ال، فال �صح العقد علیها علـى فـرض انفرادهـا  طالب:
منفعـة  عن بیع الغرر والمجهول، بل العقد على األ�ضاع لمنافعها جائز، ولـو انفـرد العقـد علـى

المعقـود  نع مطلًقا إن �ان وطًئا، والمتنع فیمـا سـوى البضـع أ�ًضـا إال �ضـا�ط ُ�خـرجالبضع المت
ى علیــه مــن الجهــل إلــى العلــم: �الخدمــة، والصــنعة، وســائر منــافع الرقــاب المعقــود علیهــا علــ

لجملــة ااالنفــراد. والعكــس �ــذلك أ�ًضــا: �منــافع األحــرار، �جــوز العقــد علیهــا فــي اإلجــارات علــى 
 .وز العقد على الرقاب �اتفاق"�اتفاق، وال �ج

لعقـد ألن بیع الحر وأكل ثمنه جاء فیه الوعید الشدید، فالعقد على الحر إنما �كون على منفعتـه، وا
 .ًعا أو على المنفعة إن �ان إجارةعلى العبد على الرقبة إن �ان بی

لیـه عمحجـور "ومع ذلك، فالعقـد علـى المنـافع فیـه �سـتتبع العقـد علـى الرقبـة؛ إذ الُحـر  طالب:
 .زمن استیفاء المنفعة من رقبته �سبب العقد"
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�حجر علیه المستأجر الذي استأجر منفعته؛ ولذلك الموظف أجیر ومحجور علیه في هـذا المكـان 
 . ن منفعته في هذا الوقت لمستأجرهأل ؛الذي اتفق علیه معه، ال �جوز أن یتر�ه

ن أن لقصـد الثـاني، وهـذا المعنـى أوضـح مـ"وذلك أثر �ـون الرقبـة معقـوًدا علیهـا لكـن �ا طالب:
ي ُ�ستدل علیـه، وهـو علـى الجملـة �عطـي أن التوا�ـع مـع المتبوعـات ال یتعلـق بهـا مـن حیـث هـ

 .توا�ع أمٍر وال نهي"
 ، یتعلق بها أمٌر وال نهي."أمٌر وال نهي"

 ."یتعلق بها األمر والنهي إذا ُقصدت ابتداًء، وهي إذ ذاك" طالب:
 النهــُي إذاق بهــا مــن حیــث هــي توا�ــع أمــٌر وال نهــٌي، و�نمــا یتعلــق بهــا األمــُر و "ال یتعلــ، "و�نمــا"

لتـا�ع هـو ا�عنـي المنفعـة تا�عـة للرقبـة، لكـن فـي عقـد اإلجـارة  "إذا ُقصـدت ابتـداًء"، ُقصدت ابتـداًء"
 المقصود ال األصل، فیتعلق بها األمر والنهي.

 �عني فیه خطأ؟ طالب:
 خطأ. هال ما فی
 ؟ق بها من حیث هي توا�ع أمٍر""ال یتعل طالب:

 ."أمٌر وال نهٌي"
 نعم، أحسن هللا إلیك. "أمٌر وال نهٌي" طالب:

ذا إن قیـل: هـ"و�نما یتعلق بها األمر والنهي إذا ُقصدت ابتداًء، وهي إذ ذاك متبوعـة ال تا�عـة. فـ
 .مشكل �أمور"

ص إلــى المقصــود بدقــة فــي ، وال شــك أن الخلــو و�شــكاًال  االتــداخل بــین التوا�ــع واألصــول أوجــد لبًســ
 جمیـع المسـائل فـي هـذا البـاب، فیـه غمــوض، لكنـك أحیاًنـا تجـنح إلـى أن المقصـود الرقبـة، وأحیاًنــا

ــذا ُأورد علیــه إشــكاالت، أو  ــا تتــردد فــي هــذا أو هــذا. ول رد تجــنح إلــى أن المقصــود المنفعــة، وأحیاًن
 . التعلى هذا الكالم إشكا

ا عــالى، و�نمــن الرقــاب و�الجملــة الــذوات ال �ملكهــا إال هللا ت"أحــدها: أن العلمــاء قــالوا: إ طالــب:
 .المقصود في التملك شرًعا منافع الرقاب"

 جــل-حتــى الســلع التــي تبــاع ُتملــك �العقــد، �ملكهــا المشــتري �العقــد، لكــن المالــك الحقیقــي هــو هللا 
 َمـاِل َوآتُـوُهْم ِمـنْ {: -جـل وعـال-، حتى المال الذي هو القیم، �عني المالـك الحقیقـي هـو هللا -وعال

ِ الَِّذي آَتاُكْم} م فـي �تا�ـاتهم ]. وأرى أنه اختفى أسلوب �ستعمله العلماء وطـالب العلـ٣٣[النور:  للااَّ
م ثـوالتملكات على �تبهم، اآلن ما نرى له أثًرا، �كتبون علـى الكتـاب أو علـى المصـحف: ُملـك هللا 

 ا، ثم �عد ذلك خالص انتهى. ُملك فالن. �اطراد من األول، �اطراد �نا نرى هذ
 صار ُملك فالن وانتهى. طالب:



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

ه على طول ملك فالن. هو صحیح �مكن أن ُینسب إلیه �اعتبار أنه �العقد انتقل إلیـه، �اعتبـار أنـ
نافي یألنه  ؛وال �عارض على ذلك، ولو اشترط عدم انتفاعه �ه لبطل العقد ،ینتفع �ه انتفاًعا �امالً 

. فهـم أوردوا هـذا اإلشـكال، لكـن -جـل وعـال-ذلـك الملـك الحقیقـي هـو هلل مقتضى العقد، لكـن مـع 
 هل لهذا اإلشكال من نظر على ما قرره المؤلف؟

  ال، تبطل....... طالب:
 . �أتي هذا اإلشكال و�أتي نقضه

رض أو ات، فـذات األ "ألن المنافع هـي التـي تعـود علـى العبـاد �المصـالح، ال أنُفـس الـذو  طالب:
لمقصـود ب أو الدرهم مثًال ال نفع فیها وال ضر من حیث هـي ذوات، و�نمـا �حصـل او الدار أو الث

مـا �عـود  بها من حیث إن األرض ُتزدرع مثًال، والدار ُتسكن، والثواب یلبس، والـدرهم �شـترى �ـه
علــى  علیــه �المنفعــة، فهــذا ظــاهر حســبما نصــوا علیــه. و�ذا �ــان �ــذلك، فالعقــد أوًال إنمــا وقــع

مــا تقــدم والرقـاب ال تــدخل تحــت الِملـك، فــال تـا�ع وال متبــوع. و�ذا لــم یتصـور فی المنـافع خاصــة،
ه، وأشباهه تا�ع ومتبوع �طل، فكل ما فرض من المسائل خارج عن تمثیل األصـل المسـتدل علیـ

 .فال بد من إثباته أوًال واقًعا في الشر�عة، ثم االستدالل علیه ثانًیا"
 ذات ورقبــة مــا ُینتفــع بــذاتها و�نمــا ُینتفــع �منفعتهــا، هــذاطیــب، هــل هــذا الكــالم مطــرد؟ �عنــي �ــل 

 ال؟ أممطرد 
 .........  طالب:

وراق نعم. اشتر�ت تفاحـة، األصـل أن تنتفـع برقبتهـا بـذاتها �عینـا فتأكلهـا فتنتهـي، ولـو ُقـدر عنـدك أ
ل وهنــاك ر�ــح شــدیدة ووضــعتها علیهــا تمســك لــك األوراق انتفعــت �منفعتهــا. فكالمــه ال �طــرد أن �ــ

 . ُینتفع بها و�نما ینتفع �منافعهاالرقاب ال 
 منها؛ لمـا "والثاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقود علیها، فالمنافع هي المقصود أوالً  طالب:

نـافع، تقدم من أن الذوات ال نفع فیها وال ضر من حیث هي ذوات، فصار المقصود أوًال هـي الم
إال عنـــد تحصـــیل الـــذوات، ســـعى العقـــالء فـــي وحـــین �انـــت المنـــافع ال تحصـــل علـــى الجملـــة 
مــا  والمتبــوع هــو المنــافع، فاقتضــى هــذا �حكــم ،تحصــیلها، فالتــا�ع إًذا فــي القصــد هــي الــذوات

الحـر  تحصل أوًال أن تكون الذوات مع المنافع فـي حكـم المعـدوم، وذلـك �اطـل؛ إذ ال تكـون ذات
ء، فــي شــيء یتبعــه ذات ذلــك الشــيتا�عــة لحكــم منافعــه �اتفــاق، بــل ال تكــون اإلجــارة والكــراء 

 .وال یتبعه ملك الرقبة" ،فاكتراء الدار �ملك منفعتها
 ا ً أو دار اهو ال یتبعه ملـك الرقبـة، و�نمـا یتبعـه حـبس الرقبـة، حـبس الرقبـة ُتحـبس سـواء �انـت حـر� 

أو مزرعــة أو مــا أشــبه ذلــك، فالرقبــة ُتحــبس لمنفعــة المســتأجر، وال یتصــرف بهــا المالــك الحقیقــي، 
 . لمنفعة؛ ألنها محبوسة على منفعتهو�نما یتصرف بها مالك ا
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"و�ذلك �ل مستأجر من أرض أو حیـوان أو عـرض أو غیـر ذلـك، فهـذا أصـل منخـرم إن  طالب:
 كان مبنی�ا على أمثال هذه األمثلة. 

مرهـا مـن �ـاع نخـًال قـد ُأبـرت فث«والثالث: أنا وجـدنا الشـارع نـص علـى خـالف ذلـك، فإنـه قـال: 
ن �شـترطه أمن �اع عبًدا وله مـال، فمالـه لسـیده إال «، وقال: »ع، إال أن �شترطها المبتاعللبائ

 عـة لألصـول، فهذان حدیثان لم �جعَال المنفعة للمبتاع بنفس العقد، مع أنها عند�م تا�»المبتاع
 .كسائر منافع األعیان"

كـن لمـا انتقـل األصـل هذه ألنها ذات نشأت في ملك البائع، فصـارت تا�عـة لألصـل فـي األصـل، ل
ها. وهو مما �جوز بیعه صارت للبائع ألنها ال �جوز بیعها؛ ألنها لم تأمن العاهـة، ولـم یبـُد صـالح
أمـا  األصل یباع، وال مانع من بیعه، لكن ال یتبعه المنفعـة إال إذا بـدا صـالحها فإنـه �جـوز بیعهـا.

وال �جــوز أن تنتقــل إلــى ملــك  مــا لــم یبــُد صــالحها فإنهــا اســتقرت فــي ملــك البــائع صــاحب األصــل،
بیـع ألنهـا لـم یبـُد صـالحها، وقـد جـاء النهـي عـن ال ؛المشتري �العقـد؛ ألنـه ال �جـوز أن ُ�عقـد علیهـا

: بیع الثمر قبل بدوِّ صالحه. لكن إن اشترطه المبتاع، فجاز تبع أن �كون تا�ًعا لألصـل مـن �ـاب
 . یثبت تبًعا ما ال یثبت استقالالً 

ل حكًمـا، ما التا�ع للبائع، وال �كون �ذلك إال عنـد انفصـال الثمـرة عـن األصـ"بل جعل فیه طالب:
ا. وهو �عطي في الشرع انفصال التا�ع من المتبـوع، وهـو معـارض لمـا تقـدم، فـال �كـون صـحیحً 

مقصـوًدا  والرا�ع: أن المنافع مقصودة بال خالف بین العقالء وأر�ـاب العوائـد، و�ن ُفـرض األصـل
ــا مقصــود؛ ولــذ ــه �حســب فكالهم ــافع، وُ�ــنقص من ــادة المن ــي ثمــن األصــل �حســب ز� ــزاد ف لك ُی

 .نقصانها"
�عني لو وجدت عبًدا یباع وأنت محتاج لخدمته بید�ه و�جمیع أطرافه، ووجدت آخر مقطوع إحـدى 
الیـــدین أو إحـــدى الـــرجلین. ال شـــك أن هـــذا نفعـــه أنقـــص �حســـب الظـــاهر المعقـــود علیـــه، واكتمـــال 

میـع العقـالء، و�ـزاد فـي الـثمن مـن أجلـه، ومـا یـدر�ك لعـل هـذا األقطـع األطراف أمر معتبـر عنـد ج
لكـن العقـالء �لهـم �عتبـرون الز�ـادة هـذه  ،مكتمـل األطـرافال�عمل و�تقن أفضل من عشرة من هـذا 

عـة ألنـه نقـص فـي المنف ؛لها وقع في الثمن، ولذا إذا ُقطعـت الیـد ففیهـا نصـف الد�ـة لهـذا االعتبـار
ت في قیمته وفي دیته، وعلى �ل حال: هذا األصـل، وقـد �عـرض للمفـوق نقص في منفعته فاعتبر 

و�حســن و�ــتقن أفضــل ممــا �حســنه �ثیــر  ،مــا �جعلــه فائًقــا، قــد �كــون هنــاك أقطــع الیــدین والــرجلین
ممــن اكتملــت أطرافــه، وقــد یوجــد أعمــى و�ــتقن مــن األعمــال أكثــر �أضــعاف ممــا یتقنــه �ثیــر مــن 

 . ألعضاء�ن، وقل مثل هذا في �قیة االمبصر 
ــب: ــد  طال ــد بهــا فــي أصــل العق ــة، معت ــاة وهــي مثمون ــافع ملغ ــت هــذا فكیــف تكــون المن "و�ذا ثب

مقصودة؟ فهـذا �قتضـي القصـد إلیهـا عـدم القصـد إلیهـا مًعـا، وهـو محـال. وال �قـال: إن القصـد 
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إلیها عادي وعدم القصد إلیها شرعي فانفصَال فال تناقض؛ ألنا نقول: �ون الشارع غیـر قاصـد 
 .في الحكم مبني على عدم القصد إلیها عرًفا وعادة" لها

ي نعــم؛ ألن الشــرع إنمــا �قــرر هــذه األمــور تبًعــا ألعــراف النــاس وعــاداتهم، والمصــالح والمفاســد التــ
 . تبرونه مصالح أو مفاسد�عتبرها الشارع هي على حسب ما یتداوله الناس و�ع

د، ومــن أصــوله مراعــاة المصــالح "ألن مــن أصــول الشــرع إجــراء األحكــام علــى العوائــ طالــب:
ي هـومقاصد المكلفین فیها، أعني: في غیر العبادات المحضة. و�ذا تقـرر أن مصـالح األصـول 

د قلـتم: المنافع، وأن المنافع مقصودة عادة وعرًفا للعقالء، ثبت أن حكم الشرع �حسب ذلك، وقـ
ــافع ملغــاة شــرًعا مــع األصــول، فهــي إًذا ملغــاة فــي عــادات الع نهــا قــالء، ولكــن تقــرر أإن المن

 مقصودة في عادات العقالء؛ هذا خلف محال. 
 وال �قــدح فــي مقصــودنا؛ ألن األفعــال أ�ًضــا لــیس ،فــالجواب عــن األول: أن مــا أصــلوه صــحیح

 عباد �ذلكللعبد فیها ملك حقیقي إال مثل ما له في الصفات والذوات، فكما تضاف األفعال إلى ال
لیس لنا ال فرق بینهما إال أن من األفعال ما هو لنا مكتسب، و تضاف إلیهم الصفات والذوات، و 

اب من الصفات وال الذوات شيء مكتسب لنا، وما أضـیف لنـا مـن األفعـال �سـًبا فإنمـا هـي أسـب
 .لمسببات هي أنفس المنافع والمضار أو طر�ق إلیها"
ى هذه الصـفة وعلـى أوجده عل -جل وعال-نعم. الذوات والصفات لیس للمخلوق فیها ید، إنما هللا 

ي هــذه الكیفیــة وهــذه الــذات. المنــافع وتصــرفات المكلفــین لهــم فیهــا یــد، لكــنهم ال �ســتقلون بهــا، فهــ
ن حیـث وفیها نـوع إجبـار، فمـ ،، ففیها نوع �سب-جل وعال-تا�عة لمراد هللا و�رادة هللا ومشیئة هللا 

ت مـن هـذه الحیثیـة أشـبهت الـذوا ،-جـل وعـال-بـل ال �شـاء إال �شـاءه هللا  ،إن العبد ال �ستقل بها
 والصفات، ومن جهة أنه له حر�ة واختیار غیر مستقلة، خالفت الصفات والذوات من هذه الجهة. 

لمضار وما أضیف لنا من األفعال �سًبا فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس المنافع وا" طالب:
ن حیـث أو طر�ق إلیها، ومن جهتها ُ�لفنا في األسباب �األمر والنهي، وأمـا أنفـس المسـببات مـ

فع هي مسببات، فمخلوقـة هلل تعـالى حسـبما تقـرر فـي �تـاب األحكـام، فكمـا �جـوز إضـافة المنـا
مــا  و�ن �انــت غیـر داخلــة تحـت قــدرتنا، �ـذلك الـذوات �صــح إضـافتها إلینــا علـىوالمضـار إلینـا 

 .یلیق بنا. و�دلك على ذلك أن منها ما �جوز التصرف فیه �اإلتالف والتغییر"
�صح إضافتها إلینا على ما یلیق بنا، فتقـول: یـد ز�ـد، وعـین ز�ـد، ولـون ز�ـد، وطـول ز�ـد، تضـیف 

صـرف بهـا علـى مـراد هللا ك أو إضـافة تصـرف مطلـق، لكـن یتإلیه على ما یلیق �ـه، ال إضـافة ملـ
 . -جل وعال-

"و�دلك على ذلك أن منها ما �جوز فیه �اإلتالف والتغییر، �ذ�ح الحیوان وقتله للمأكلـة،  طالب:
و�تالف المطاعم والمشارب والمال�س �األكل والشرب واللباس ومـا أشـبه ذلـك، وأبـیح لنـا إتـالف 

ان مؤذً�ــا، أو لــم �كــن مؤذً�ــا و�ــان إتالفــه تكملــة لمــا لــیس �ضــروري وال مــا ال ُینتفــع �ــه إذا �ــ
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حاجي من المنافع، �إزالة الشجرة المانعـة للشـمس عنـك، ومـا أشـبه ذلـك، فجـواز التصـرف فـي 
أنفس الذوات �ـاإلتالف والتغییـر وغیرهمـا دلیـل علـى صـحة تملكهـا شـرًعا. وال یبقـى بیننـا و�ـین 

ذوات ال �ملكهــا إال هللا، ســوى الخــالف فــي اصــطالح، وأمــا حقیقــة مــن أطلــق تلــك العبــارة: أن الــ
المعنــى فمتفــق علیهــا. و�ذا ثبــت ملــك الــذوات و�انــت المنــافع ناشــئة عنهــا، صــح �ــون المنــافع 

 .ر معنى القاعدة"صوِّ تا�عة، وتُ 
ن مـ منـعنعم. المالك للذات یتصرف فیها تصرًفا حسبما �شاء إذا �ان في حدود ما أ�اح هللا له، و�ُ 

، فمـن أطلـق أنـه �ملـك -جـل وعـال-التصرف فیها إذا أراد أن یتصرف فیهـا علـى خـالف مـراد هللا 
 ِمـْن َمـالِ  {َوآتُـوُهمْ �مـا فـي قولـه:  -جل وعال-ملًكا تام�ا فباالعتبار األول، ومن أطلق أنها ملك هلل 

 . ]، فباإلطالق والمعنى الثاني٣٣: [النور للااَِّ}
أن  اني: أنه إن ُسـلم علـى الجملـة، فهـو فـي التفصـیل غیـر مسـلم. أمـا"والجواب عن الث طالب:

هـا؛ وذلـك المقصود المنافع فكذلك نقول، إال أن المنافع ال ضا�ط لهـا إال ذواتهـا التـي نشـأت عن
لقتـه ئ فـي أصـل خأن منافع األعیان ال تنحصر و�ن انحصـرت األعیـان، فـإن العبـد مـثًال قـد ُهّیـ

ن هـذه ممن الخدم والحرف والصنائع والعلوم والتعبدات، و�ل واحد  إلى �ل ما �صلح له اآلدمي
، الخمسة جنس تحته أنواع تكاد تفوت الحصر، و�ل نوع تحته أشخاص مـن المنـافع ال تتنـاهى

 .ا فیه"هذا و�ن �ان في العادة ال �قدر على جمیع هذه األمور، فدخوله في جنس واحد ُمْعِرقً 
�صـل  �عنـي األن معرًقـ ؛احد ما �ختلف، المعرق والمغـرق �معنـى واحـد، �جوز المعنى و "ُمْغِرًقا"أو 

 . فیه إلى عروق الشيء
 ."ُمْعِرًقا فیه أو في �عض أصنافه �كفي في حصر ما ال یتناهى من المنافع" طالب:

 �عني لو أن اإلنسان استغل عمره �لـه فـي الصـالة مـثًال، مـع أداء الواجبـات مـن العبـادات األخـرى 
لتطوعات �لها على الصالة أو على الذ�ر أو على الصیام ومـا أشـبه ذلـك، وجـد مـا واقتصر من ا
 ووجد من الفروع ما ال یتناهى.  ،�شغل �ه وقته

"�حیث �كون �ـل شـخص منهـا تصـح مؤاجرتـه علیـه مـن الغیـر �ـأجرة ینتفـع بهـا عمـره،  طالب:
عیـان نظـٌر فـالنظُر إلـى األو�ذلك �ل رقبة من الرقاب وعین من األعیان المملو�ة لالنتفاع بها، 

ا �حصـر إلى �لیات المنافع. وأما إذا نظرنا إلى المنـافع فـال �مكـن حصـرها فـي حیـز واحـد، و�نمـ
ا منها �عض إلیه یتوجه القصد �حسب الوقت والحال واإلمكان، فحصل القصـد مـن جهتهـا جزئی�ـ

ا؛ لیهـا شـرعً عوال فـي العقـد  ال �لی�ا، ولم تنضبط المنافع من جهتها قصًدا، ال في الوقـوع وجـوًدا
لحصـول الجهالـة حتـى �ضـبط منهـا �عـض إلــى حـد محـدود وشـيء معلـوم، وذلـك �لـه جزئــي ال 

 .كلي"
جـنس العمـل ال یتنـاهى. فنعم. إذا استأجرت أجیًرا على عمل، هذا العمل ال بد أن ُ�حـد �حـد، و�ال 

ر مــا ُینســخ، فأنــت �إمكانــك أن لــو اســتأجرت أجیــًرا لینســخ لــك �تًبــا، ومــا حــددت ال الوقــت وال مقــدا
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حصـى. لكـن هـذا ضـرر علـى األجیـر، وقـد تشغله اللیل والنهار، فینسخ لك مـا ال یتنـاهى ومـا ال �ُ 
ر علیهــا �مــدة، �طالــب األجیــر �مــا یتضــرر �ــه المســتأجر، فــال بــد حینئــذ مــن ضــبط العــین المــؤجَّ 

ي المقــدار وال یــؤدي المــدة، و�ذا وأ�ًضــا �مقــدار؛ ألنــه قــد �شــتغل المــدة وال یــؤدي المقــدار، وقــد یــؤد
أدى المقــدار فهــو أقــرب إلــى االنضــباط مــن المــدة؛ ألن اإلنســان قــد ینــتج فــي الســاعة أضــعاف مــا 

ـــى أن ینجـــزه، ینتجـــه غیـــره. فـــإذا اســـتُ  ؤجر علـــى نســـخ هـــذا الكتـــاب انتهـــى اإلشـــكال، فیحـــرص عل
لـو قلـت: انسـخ لـي  والكتاب مضبوط �صـفحاته ومالزمـه وعـدد أسـطر، معلـوم لـدى الطـرفین. لكـن

مـا �مكـن أن أنسـخه  ،أسبوع وهو �قول: ال�هذا الكتاب �ل یوم �مائة، أنت تر�ده أن ینسخ الكتاب 
إال �شــهر، فیحصــل النــزاع. فضــبط المــدة والكمیــة هــو األصــل لــئال �ختلفــا، وعلــى �ــل حــال ضــبط 

 الكمیة أقرب إلى الحصر من ضبط المدة. 
ر مـن الرمـل أدخلـه لـي داخـل البیـت، وقـال لألجیـر: �كـم؟ شخص أتى �ـأجیر وقـال لـه: هـذا المقـدا

 اإال ر�ــال، قــال: هــات الر�ــال، فأخــذ الر�ــال وأدخــل لــه محفــرً  ي و اقــال: �عشــرة، قــال: ال هــذا مــا �ســ
ر�ــال؟ علــى قــدر األجــرة.  :عشــرة تقــول لــي :ومشــى وقــال: �ِهللا علــى قــدر أجرتــك، أقــول لــك اواحــدً 

�كــون �ــل محفــر حــدد بدقــة، إمــا أن تكــون الكمیــة �املــة أو فمثــل هــذه األمــور ال تنضــبط إال أن ت
 . �كذا، وحینئذ ینضبط

لجزئـي ا"فإًذا النظر إلى المنافع خصوًصا نظـر إلـى جزئیـات المنـافع، والكلـي مقـدم علـى  طالب:
ــین مــن هــذا علــى تســلیم أن المقصــو  ــا وعقــًال، وهــو أ�ًضــا مقــدم شــرًعا �مــا مــر. فقــد تب د طبًع

وظهـر لـك  هي المقدمة المقصودة أوًال المتبوعـة، وأن المنـافع هـي التا�عـة،المنافع، أن الذوات 
منـع حكمة الشارع في إجازة ملك الرقـاب ألجـل المنـافع و�ن �انـت غیـر معلومـة وال محصـورة، و 
ن أل ملك المنافع خصوًصا إال على الحصـر والضـبط والعلـم المقیـد المحـاط �ـه �حسـب اإلمكـان؛ 

فـس ملة المنافع، فهو معلـوم مـن جهـة الكلیـة الحاصـلة، �خـالف أنأنُفس الرقاب ضا�ط �لي لج
ا وال المنــافع مســتقلة �ــالنظر فیهــا، فإنهــا غیــر منضــبطة فــي أنفســها، وال معلومــة أمــًدا وال حــ د�

 هـات، أمكـنقصًدا وال ثمًنا وال مثموًنا، فإذا ُردت إلى ضا�ط یلیق بها �حصـل العلـم مـن تلـك الج
 .عادة إلیها، فإن أجازه الشارع جاز، و�ال امتنع"العقد علیها والقصد في ال

 ،تســـتلم الـــذات �كاملهـــاج إلـــى مز�ـــد شـــروط وال قیـــود؛ ألنـــك نعـــم. فـــي العقـــد علـــى الـــذوات ال �حتـــا
ألن المنـافع و�ن �انـت مجهولـة فهـي تا�عـة، لكـن إذا �ـان  ؛وتستوفي منها ما تستطیع مـن منافعهـا

ؤ�ـة الـذات ال تقبـل الز�ـادة والـنقص، الـذات معلومـة �الر ال بـد أن تضـبط بدقـة. فالعقد على المنافع 
وقــد  ،نــه قــد �عمــل عمــل یــوم فــي ســاعةإفــال تحتمــل ز�ــادة وال نقًصــا �خــالف المنــافع، مثــل مــا قلنــا 

 . �فرق عمل الساعة في یوم �امل
ــاب تا�عــة؛ إذ هــي  طالــب: ــافع إذا �انــت هــي المقصــودة، فالرق "ومــا ذ�ــر فــي الســؤال مــن المن

ى المقصــود، فــإن أراد أنهــا تا�عــة لهــا مطلًقــا فممنــوع �مــا تقــدم، و�ن أراد تبعیــة مــا الوســائل إلــ
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فمسلَّم، وال یلزم من ذلك محظور، فإن األمور الكلیـة قـد تتبـع جزئیاتهـا بوجـه مـا، وال یلـزم مـن 
 .ذلك تبعیتها لها مطلًقا"

 �لــه، لكــن إذا لــم �قــف هــذا الكــالم الــذي مــر، الــذي ال �قــرأ هــذا الكتــاب قــد ال �قــف علیــه فــي عمــره
و�ــل یدر�ــه مــن غیــر أن �طلــع علــى هــذا  ،علــى مثــل هــذا الكــالم، هــل هــذا الكــالم معــروف فطــرة

ذا، مـا و�ـ االكالم، أو ال بد من االطالع علیه؟ ألننا نرى �ثیًرا من المتعلمین وصاروا علماء و�بارً 
لمتكلمین ومشت أمـورهم، مروا على �تب األصول التي ُألفت على طر�ق ا ،مروا على هذا الكتاب

، عرفوهـا ودرسـوها وتعـاملوا بواسـطتها افاألصول واألقطاب التي �سمونها في �تـب األصـول أقطاً�ـ
مــع النصـــوص. لكـــن مثــل هـــذا الكـــالم، وال شــك أنـــه �ـــالم نفــیس و�وضـــح لـــك و�جلــي لـــك �عـــض 

 ة �الفطرة؟ إن هذه األمور معلوم :الصور، لكن یبقى أن اإلنسان ما قرأ هذا الكتاب. هل نقول
 �عني أحیاًنا تعطي توضیًحا أكثر للمقاصد. طالب:

، لكــن لــو قــدر لــك مــا اطلعــت علــى هــذا اوآفاًقــ اوتفــتح لــك أبواً�ــ ،وتفتــق الــذهن ،هــي تجلــي الصــور
 الكالم، و�ثیر من العلماء ما اطلعوا على الموافقات.

 ..........  طالب:
 ؟ نعم

 .........  طالب:
 ؟ ماذا

 جمل معروف.الشرح الم طالب:
 �عني..... �یف؟

 .�اإلجمال طالب:
 و�ذا اشــتر�ت فأنــت مالــك الرقبــة، ،إجمــاًال معروفــة بــال شــك أنــك إذا اســتأجرت فأنــت مالــك المنفعــة

 وتملكها �مجرد العقد. ،والرقبة معلومة �الرؤ�ة ،ألنها ال تتناهى ؛والمنفعة تحتاج إلى ضبط
  ه مز�د علم في المقاصد.......لكن عند التعارض یتضح أنه من �ان عند طالب:

لیهـا ، ما فیـه شـك أنـه عنـد التعـارض فـي دقـائق المسـائل، وهـذه ال ُ�حتـاج إلیهـا دائًمـا، ُ�حتـاج إنعم
مـا ه، إال أنـه یهیـئ الـذهن لأحیاًنا. وعلى �ل حال هذا �ـالم طیـب ونفـیس، ولـو لـم �كـن مفیـًدا بذاتـ

 . وراءه
بما إنـك تجـده وسـیلة وشـرًطا فـي صـحة العبـادات حسـ"وأ�ًضا، فاإل�مان أصل الدین، ثـم  طالب:

ل هـي نصوا علیه، والشرط من توا�ع المشروط، فیلزم إًذا على مقتضى السؤال أن تكـون األعمـا
كــن ذلــك واإل�مــان تــا�ع لهــا، أَوال تــرى أنــه یز�ــد بز�ــادة األعمــال و�ــنقص بنقصــانها؟ ل ،األصــول

 .ل جزئیة ال �لیة"�اطل، فال بد أن تكون التبعیة إن ظهرت في األص
 مبهم.أم هذا الكالم واضح 
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 فیه إشكال. طالب:
 ؟ ماذا

 إشكال هنا على العقد "لكن ذلك �اطل" �عني یبطل الز�ادة وأثره على اإل�مان. طالب:
 ال ال، ما هو �البطالن عائد لها.

 ......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
ـــا ل ـــادات، اإل�مـــان شـــرط لصـــحة ال، الباطـــل �قصـــد أن اإل�مـــان صـــار فرًعـــا تا�ًع ـــا للعب لعبـــادة تا�ًع

الصالة، شرط لصحة الز�اة، شرط لصـحة جمیـع األعمـال، فهـو وسـیلة إلیهـا، والغا�ـة الصـالة فـي 
إن اإل�مــان تــا�ع والصــالة متبــوع أو العكــس؟ ال شــك أن اإل�مــان أصــل  :هــذه الصــورة، هــل نقــول

واإل�مــان مرتــب  ،مرتــب علــى اإل�مــان الــدین. وهــل یلــزم مــن هــذا الكــالم دور، �معنــى أن الصــالة
 على الصالة؟ 

ُ ِلُیِضیَع ِإ�َماَنُكْم} طالب:  ].١٤٣[البقرة:  {َوَما َ�اَن للااَّ
 �عني صالتكم إلى بیت المقدس.

 ...وهنا اإل�مان طالب:
 .........  طالب:

 نه متبوع وتا�ع في الوقت نفسه؟ إ :یف �كون األصل تا�ًعا، إذا قلناك
 ختلفة.�جهة م طالب:

 �عني مع انفكاك؟ 
 .الجهة طالب:

 إال �اإل�مان. -جل وعال-الجهة. اإل�مان هو األصل، ال �صح أي عمل ُیتقرب �ه إلى هللا 
 األصل اإل�مان. طالب:

أم وُوجد في الجاهلیة وُوجد من طوائف الكفر من �حسن إلى الناس، لكن هل هذا اإلحسـان ینفعـه 
 ما ینفعه؟ 

 : ال ینفعه.طالب
قال في عـدي بـن مطعـم وابـن جـدعان وغیـرهم، أنـه لـم �قـل یوًمـا: رب اغفـر لـي خطیئتـي یـوم  كما

الــدین. فــال ینفعــه مثــل هــذه األعمــال، فهــذه األعمــال مترتبــة علــى األصــل الــذي هــو اإل�مــان. هــذا 
األصل شرط لصحة هذه األعمال؛ ألنه بدونه تخلـف األصـل، مـا �قـال تخلـف فـرع، فالـذي تخلـف 

تخلف األصل تخلف الفرع وال عكس. إذا قیل فرض مـن أفـراض فـروع األصـل، و�ذا و�ذا  ،األصل
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إن األعمـــال شـــرط  :نظرنـــا إلـــى جملـــة فـــروع األصـــل فـــإن األصـــل یتخلـــف بتخلفهـــا، ســـیما إذا قلنـــا
 صحة، وهو المرجح. 

 ........  طالب:
ر وجــود ز�ــد ، محمــد أصــل وز�ــد فــرع، هــل ُیتصــو دور، اآلن إذا قیــل: ز�ــد بــن محمــدمــا یلــزم علیــه 
 بدون محمد؟ 

 .ال طالب:
لكن ُیتصـور وجـود محمـد بـدون ز�ـد، ووجـود محمـد شـرط لوجـود ز�ـد؛ ألنـه هـو أصـله، إذ لـواله لـم 

 یوجد.
 ........  طالب:

 . قر�بة نعم، مثل ما قلنا فیها
نـافع ال "و�ذلك نقول: إن العقد على المنافع �انفرادهـا یتبعهـا األصـول، مـن حیـث إن الم طالب:

نتفـاع ستوفى إال من األصول، فال تخلو األصول مـن إ�قـاء یـد المنتفـع علیهـا وتحجیرهـا عـن اتُ 
 صــاحبها بهــا، �العقــد علــى األصــول ســواء، وهــي معنــى الملــك، إال أنــه مقصــور علــى االنتفــاع

ن ا، و�ن �ـافي الشرع وال فـي العـرف ملًكـ �المنافع المعقود علیها، ومنقٍض �انقضائها، فلم �سمَّ 
 ي المعنــى؛ ألن العــرف العــادي والشــرعي قــد جــرى �ــأن التملــك فــي الرقــاب هــو التملــككــذلك فــ

ا. وقـد المطلق األبدي، الذي ال ینقطـع إال �ـالموت أو �انتفـاع صـاحبها بهـا أو المعاوضـة علیهـ
ملـك  كره مالك للمسلم أن �ستأجر نفسه من الذمي؛ ألنه لما ملك منفعة المسـلم صـار �أنـه قـد

 .راء الشيء على شرط فیه تحجیر، �شراء األمة على أن یتخذها أم ولد"رقبته، وامتنع ش
 ، �عنـي قـد یوجـد شـر�ات لمسـلمین �شـغلها، أعمـال"كره مالك للمسلم أن �ستأجر نفسه مـن ذمـي"

لمسلمین �شغلها شر�ات ألهل الذمة مـثًال للكفـار، فالـذي �شـتغل فـي هـذه المصـالح مـن المسـلمین 
 ال؟ أم مشغلة. هل هذا من هذا النوع خاضع إلدارة هذه الشر�ة ال

 المنافع. عقد على طالب:
 اآلن عندنا.

 �شكل غیر مباشر.........  طالب:
عنـــدنا مستشـــفى، جـــيء �شـــر�ة تشـــغل هـــذا المستشـــفى مـــن غیـــر المســـلمین؛ ألنـــه عنـــدهم خبـــرات 

. وعنــدهم معرفــة، والمســلمون لیســت عنــدهم قــدرة لتشــغیل مثــل هــذا المستشــفى علــى هــذا المســتوى 
ــــتهم لهــــذه الشــــر�ة، نعــــم، أو أن اإلدارة تكــــون مــــن  العــــاملون فــــي المستشــــفى مــــن المســــلمین تبعی
المســلمین والتبعیــة لهــم واالســتئجار مــن المســلمین وللمســلمین والشــر�ة تباشــر التشــغیل فقــط؟ هــل 

 �كون منها مدیر تنفیذي لهذا المستشفى لهذا المستشفى من الشر�ة المشغلة؟
 ........  طالب:
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 ؟ اماذ
 ........  طالب:
 ........  طالب:

 غیر مسلم.أم الذي �ملك التصرف في العاملین مسلم 
 غیر مسلم. طالب:
 .........  طالب:

 ؟ نعم
 .........  طالب:

والعـــاملون مـــن  ،، لكـــن الكـــالم فـــي هـــذا مستشـــفى ُشـــغل طاقمـــه اإلداري �لـــه مـــن المســـلمیننعـــم
مـن  نظـًرا لمـا عنـدهم-إشراًفا عام�ا علـى هـذا المستشـفى المسلمین، لكن الشر�ة الموجهة والمشرفة 

 جيء بهم لتشغیل هذا المستشفى. -خبرة ومعرفة ودقة
 ..........  طالب:

أال �كون التصرف فـي هـؤالء العمـال مـن حیـث التوظیـف ومـن حیـث الترقیـات ومـن حیـث الفصـل 
 �أیدي اإلدارة المسلمة؟

 أحسن هللا إلیك. ،ال �ا شیخ طالب:
 من توا�ع التشغیل �ا شیخ. طالب:
 ..........  طالب:

 ول األكبر على المستشفى، �عني هذا المستشفى تـا�ع لـوزارة الصـحةؤ حتى لو قلنا �مثل هذا، المس
هللا  ،ول مســلم. مثــل هــذا �خفــف مثــل هــذه األمــور، �هللا المســتعانؤ ول تحــت مســؤ مــثًال، فهــو مســ

 �غنینا عنهم.
 .........  طالب:

 عنهم.هللا �غنینا 
 .........  طالب:

 ؟ نعم
 .........  طالب:
 ؟لصالة أو إلمامة الناسفهل �ستأجر نفسه لاستأجر نفسه من الذمي،  ماذا؟

 .........  طالب:
 كلهم عاملون في إطار نظام الدولة.

 .........  طالب:
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المســلم ، �ــون "و�ــره مالــك للمســلم أن �ســتأجره مــن الــذمي"ال، هــو �ــل �المنــا علــى قــول مالــك: 
هـذا الـذي ینطبـق علیـه �ـالم مالـك، وهـو  ،و�كـون أجیـًرا �ـه ،�أتي إلى ذمي عنده عمل �خـتص �ـه

ولیة متوزعــة ؤ أ�ًضــا اإلســالم �علــو وال �علــى علیــه. لكــن فــي مثــل التشــكیل الجمــاعي لجماعــة والمســ
  ینطبـقولیة مالیـة و�دار�ـة عنـد هـؤالء، �خـف األمـر، الؤ ولیة فنیة عنـد هـؤالء ومسـؤ بین هؤالء، مس

 . علیه �الم مالك �حذافیره
 "ومنـع شـراء الشـيء علـى شـرط فیـه تحجیـر، �شـراء األمـة علـى أن یتخـذها أم ولـد، أو طالب:

 .على أن ال یبیع وال یهب، وما أشبه ذلك"
 . د �البطالنكل شرط ینافي مقتضى العقد فهو �اطل، وقد �عود على العق

شـر�ة؛ ألن �بة، فكأنه لم �ملكها ملًكا تام�ا، ولـیس "ألنه لما حجر علیه �عض منافع الرق طالب:
الولیدة الشر�ة على الشیاع، وهذا لیس �ذلك. وانظر في تعلیل مالك المسألة في �اب ما �فعل �

 . إذا بیعت في الموطأ، فقد تبین أن هذا األصل المستدل علیه مؤسس ال منخرم، والحمد هلل
ت فـي د على صحة المسألة؛ وذلـك أن الثمـرة لمـا بـرز والجواب عن الثالث: أن ما ُذكر فیه شاه

 .األصل برزت على ملك البائع، فهو الُمستَحق لها"
 ، �عني البائع. نعم. "الُمستِحق"

، فلمـا "فهو الُمستِحق لها أوًال �سبب سبق استحقاقه ألصلها، على حكـم التبعیـة لألصـل طالب:
م لـُأبـرزت وتمیـزت بنفسـها عـن أصـلها؛  صار األصل للمشتري ولـم �كـن َثـم اشـتراط، و�انـت قـد

لـو صـارت تنتقل المنفعة إلیه �انتقال األصل، إذ �انت قد تعینت منفعة لمن �ـان األصـل إلیـه، ف
، وهـو لـى البـائعللمشتري إعماًال للتبعیة، لكان هذا العمل �عینه قطًعـا و�همـاًال للتبعیـة �النسـبة إ

ي یـد فـون المشـتري. و�ـذلك مـال العبـد لمـا بـرز السابق في استحقاق التبعیة، فثبتت أنها له د
قاق العبـد ولــم ینفصـل عنــه، أشــبه الثمـرة مــع األصـل، فاســتحقه األول �حكــم التبعیـة قبــل اســتح

ن أجـل مـ ؛الثاني له، فإن اشترطه المشتري فال إشكال، و�نما جاز اشتراطه و�ن تعلق �ه المـانع
 .�قاء التبعیة أ�ًضا"

لـم یبـد  ألنـه ؛ت اسـتقالًال، لكـن لـو اشـتراه �مفـرده فإنـه ال �جـوز بیعـه علیـهألنه یثبت تبًعا ما ال یثب
 . صالحه
�ه، "فإن الثمرة قبل الطیـب مضـطرة إلـى أصـلها ال �حصـل االنتفـاع بهـا إال مـع استصـحا طالب:

ه؛ فأشبهت وصًفا من أوصاف األصل. و�ذلك مال العبد �جوز اشتراطه و�ن لـم �جـز شـراؤه وحـد
 ."وفي حوزه، ال �ملكه السید إال �حكم االنتزاع، �الثمرة التي لم تطبألنه ملك العبد 

 . د �ملك، وأما عند غیرهم فال �ملكوهذا جاٍر على مذهب المالكیة أن العب
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مـال "فالحاصل: أن التبعیة لألصـل ثابتـة علـى اإلطـالق، غیـر أن مسـألة ظهـور الثمـرة و  طالب:
ــة: جهــة البــ ــد تعــارض فیهــا جهتــان للتبعی  ألنــه ؛فكــان البــائع أولــى ،ائع وجهــة المشــتري العب

ا.   المستحق األول، فإن اشترطه المبتاع انتقلت التبعیة، وهذا واضح جد�
ــن إذا ــة، ولك ــى الجمل ــافع ال إشــكال فــي حصــوله عل ــى المن ــع: أن القصــد إل  والجــواب عــن الرا�

، أم هـي أضیفت إلى األصـل یبقـى النظـر: هـل هـي مقصـودة مـن حیـث أنفسـها علـى االسـتقالل
مقصودة من حیث رجوعها إلى األصل �وصف من أوصافه؟ فإن قلت: إنها مقصودة على حكـم 

لعقــد ألن المنــافع التــي لــم تبــرز إلــى الوجــود �عــُد مقصــودة، و�جــوز ا ؛االســتقالل، فغیــر صــحیح
 .علیها مع األصل، ولكنها لیست �مقصودة إال من جهة األصل"

؛ »ونهى عن بیع حبل الحبلـة«رز إلى الوجود؛ ألنها مجهولة: فال �جوز بیعها �مفردها، التي لم تب
 . فال �جوز بیعها إال تبًعا ألصلهاألنها مجهولة، 

صـناعة  "فالقصد راجح إلى األصل، فالشجرة إذا اشتر�ت أو العبد قبل أن یتعلم خدمة أو طالب:
ــزدرع، و�ــذلك ســائر األشــیاء مقصــ ــل أن تكــرى أو ت ــم �ســتفد مــاًال، واألرض قب  ود فیهــا هــذهول

ــر  ــافع؛ إذ هــي غی ــاب، ال مــن جهــة أنفــس المن ــان والرق ــافع وغیرهــا، لكــن مــن جهــة األعی المن
نمــا موجــودة �عــُد، فلیســت �مقصــودة إًذا قصــد االســتقالل، وهــو المــراد �أنهــا غیــر مقصــودة، و�

 المقصود األصل. 
اع م لالنتفـة، أو العالفالمنافع إنما هي �األوصاف في األصل، �شراء العبد الكاتب لمنفعة الكتا�

وصـاف �علمه، أو لغیر ذلك من أوصافه التي ال تستقل في أنفسها، وال �مكـن أن تسـتقل؛ ألن أ
سـط مـن الذات ال �مكن استقاللها دون الذات قد ز�د في أثمان الرقاب ألجلها، فحصل لجهتها ق

 وا�ط المنـافعبـل مـن حیـث الرقـاب، وقـد مـر أن الرقـاب هـي ضـ ،الثمن، ال مـن حیـث االسـتقالل
ألمـر: ا�الكلیة، و�ذا ثبت انـدفع التنـافي والتنـاقض، وصـح األصـل المقـرر، والحمـد هلل. وحاصـل 

 .ع خاصة"أن الطلبین لم یتوارَدا على هذا المجموع في الحقیقة، و�نما توجه الطلب إلى المتبو 
 وال ،جهالـةا �غتفر فیها العلى حسب العقد، فالعقد إن �ان بیًعا فالمتبوع الرقبة والتا�ع المنفعة؛ ولذ

 مـا �جـوز؟أم وال وصـفه لـك، �جـوز  رأیتـهأنـت مـا  اتغتفر الجهالة فـي الرقبـة، �عنـي لـو یبیعـك عبـدً 
 ألنهــــا تا�عــــة. ؛ال؛ ألن المقصــــود الرقبــــة، فــــال تغتفــــر فیهــــا الجهالــــة، تغتفــــر الجهالــــة فــــي المنفعــــة

العبـــد  تـــرى ائط، هـــل یلـــزم أن والعكـــس، لـــو قـــال: أســـتأجر منـــك عبـــًدا علـــى أن یبنـــي لـــي هـــذا الحـــ
 و�صفه لك؟ ال؛ ألن الرقبة تا�عة، والمنفعة هي األصل، �هللا أعلم.

  أحسن هللا إلیك، في مسألة........ طالب:
 على �ل حال: هو في بالدنا األمر وهلل الحمد.

 .........  طالب:
 .نعم
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 .........  طالب:
ولهــم حــق فــي  ،ولهــم شــأن، ولهــم قــرارهم ،یــات، موجــود فــي البلــدان األخــرى �اعتبــار أنهــم أقلنعــم

 الوظائف واألعمال، ومعروف أنه..... 
 كراهة؟ أممالك �قصد �راهة تحر�میة  طالب:

 �ِهللا ما فیه شك أن اإلسالم �علو، و�المه في الموطأ فیه شدة.
 .........  طالب:

 أقول: ظروف الضعف تختلف عن ظروف القوة.
 


