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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 البن منظور؟  هذا �سأل عن أفضل طبعة للسان العرب

وحرفهـا  ،أفضل طبعة: طبعة بوالق في عشر�ن مجلًدا، وهي موجودة مصورة. طبعة صادر جمیلة
 أوضح من بوالق، لكنها مأخوذة عن بوالق.

 و�ذلك أفضل الطبعات لكتاب النها�ة في غر�ب الحدیث؟ 
 في خمسة مجلدات. ،طیبة ،طبعة الحلبي الطناحي، تحقیق محمود الطناحي

 ن هللا إلیك. أحس طالب:
، ینبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى ن

 أما �عد، 
مـن  "فصـل: ومـن الفوائـد فـي ذلـك أن �ـل مـا ال منفعـة فیـه :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

الثـة ثال �خلـو مـن المعقود علیه في المعاوضات ال �صح العقد علیه، وما فیه منفعة أو منـافع 
 ال منفعـة أقسام؛ أحدها: أن �كون جمیعها حراًما أن ُینتفع �ه، فال إشكال في أن جاٍر مجرى مـا

 لبتة. أفیه 
و�ن  والثاني: أن �كون جمیعهـا حـالًال، فـال إشـكال فـي صـحة العقـد �ـه وعلیـه. وهـذان القسـمان

 .ُتصوَرا في الذهن �عید أن یوجَدا في الخارج"
، وهــذا الخلــیط إمــا أن اعیــان إمــا أن تكــون ضــرًرا محًضــا أو منفعــة محضــة أو خلیًطــألن األ ؛نعــم

�كــون نفعــه أعظــم أو �كــون ضــرره أعظــم أو �كــون متســاوي الطــرفین، ولكــل واحــد حكمــه. والقســم 
ي ، �عنــي ضــرًرا محًضــا، فمثــل هــذا ینــازع فــ"أن �كــون جمیعهــا حراًمــا"األول الــذي ذ�ــره المؤلــف: 

لبتــة، مثــل هــذا أ�ًضــا ممــا أالثــاني: أن �كــون حــالًال محًضــا وال ضــرر فیــه  وجــوده، و�ــذلك القســم
إنــه ال یوجــد شــر محــض وال خیــر محــض فــي هــذه الــدنیا. والخیــر الــذي  :ینــازع فیــه عنــد مــن �قــول

 الُینتفع �ه ال بد أن �شتمل على شيء هو في تقدیر الناس شر، والشر الذي ُأمر الناس �اجتنا�ـه 
ه علـى شـيء مـن النفـع؛ ولـذلك األنظـار تتبـاین ال فیمـا غلـب شـره أو غلـب بد أن �شتمل في طو�تـ

خیــره �ــأمر واضــح بــیِّن، لكــن أحیاًنــا �قــرب النفــع مــن الشــر، فبالنســب مــا �ــان نفعــه وخیــره تســعین 
 �المائــة ومــا �ــان شــره تســعین �المائــة، مثــل هــذا ُ�ختلــف فیــه؟ أو ثمــانین أو ســبعین؟ لكــن اإلشــكال

ـــ ـــ اادیر تقـــدیرات النـــاس، فیمـــا �كـــون خمًســـفیمـــا تختلـــف فیـــه التق  اوخمســـین، اثنـــین وخمســـین، ثالًث
ختلـــف النـــاس فـــي �و  ،منهـــا؛ هـــذا الـــذي تتبـــاین فیـــه األنظـــار اقر�ًبـــ أو وأر�عـــین اوخمســـین، خمًســـ

 و�حصل فیهم االختالف.  ،تقر�رهم
ًنــا واضــًحا أمــا مــا �انــت مصــلحته ظــاهرة ظهــوًرا بیًنــا فهــذا ال إشــكال فیــه، ومثلــه مــا �ــان ضــرره بی

هـذا ال إشــكال فیــه. أمــا مـا �انــت مصــلحته محضــة ومـا �ــان ضــرره محًضــا فهـذا الــذي ینــازع فــي ف
"�عیـد أن یوجـدا �عنـي تتمیًمـا للقسـمة  "وهذان القسمان و�ن تصورا في القسـم"وجوده؛ ألنه �قول: 
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لمحـض إنمـا هـو فـي الجنـة، والشـر ا ،؛ ألن الخیـر المحـض الـذي ال �شـو�ه شـر �حـالفي الخارج"
، و�ال قد �قـول قائـل: مـا الحكمـة مـن خلـق -نسأل هللا العافیة-الذي ال �شو�ه خیر �حال في النار 

الحیــات؟ ألنهــا شــر، النــاس مــا یــرون فیهــا مصــلحة، مــا الحكمــة مــن خلــق العقــارب مــثًال؟ ال یــرى 
ض وأنـه ال �مكـن أن یوجـد شـر محـض وال خیـر محـ ،الناس فیها مصلحة. لكن إجـراء لهـذا الكـالم
 ال بد أن تجد مصلحة في خلق هذه األمور.

 ما الحكمة من خلق إبلیس الذي �سعى في إضالل الناس؟ 
 .امتحان طالب:

، مــا فیــه شــك ابــتالء وامتحــان، حتــى الحیــات والعقــارب تلــدغ المســلم فیصــبر و�حتســب و�ــؤجر نعــم
نبنــي علــى ذلــك مرجوحــة، و�أم ، هــذه مصــالح مــا شــك أنهــا معتبــرة، لكــن هــذه راجحــة اعظیًمــ اأجــرً 

حكم قتلها، إذا �انت مصالحها راجحـة فـال تقتـل، و�ن �ـان ضـررها أرجـح فتقتـل. فعلـى هـذا ینـدرج 
كالم المؤلف، و�أنه استبعد أن یوجد الخیر المحـض، و�ن �ـان مـن أهـل العلـم مـن یـرى أن الخیـر 

ًیـا، مـا و�قـرأ القـرآن خال ،و�فـتح المصـحف ،المحض موجود، �عني �ون اإلنسـان �جلـس فـي مسـجد
عنــده أحــد، ال یتطــرق إلیــه ر�ــاء وال شــيء، لكــن قــد یتطــرق إلیــه اإلعجــاب، واإلعجــاب أشــد مــن 

 .الر�اء
 أعمال صاحبه في سیله العرم            والعجب فاحذره إن العجب مجترف 
یـدري من ثمان إلى إحدى عشـر الضـحى، مـن و�ال اإلنسان إذا أغلق المسجد علیه، وافترض أنه  

  .المسجد؟ ما یدري أحد، �ل مشغول �عملهعنه أنه �
 تحلیتها ذ�ر اإلله �مسجد                وخیر مقام قمت فیه وحلیة 

لبتــة وال ضــرر فیــه مطلًقــا. لكــن قــد �قــول قائــل: إن جلوســه فــي أفیــرى أن هــذا األمــر ال شــر فیــه  
  ...المسجد حبسه عن تحصیل مصالحه الدنیو�ة، وهذا �حد ذاته

 .مفسدة طالب:
 ؟ ماذا

 مفسدة الظاهر. طالب:
 األنه قد �كون محتاًجا إلى الكسب، دعنا ممن �كون الكسـب قـدرً  ؛�عني من جهة أخرى یراه مفسدة

  على حاجته. ازائدً 
و�سـرق أمـوالهم، هـذا قـد �قـول القائـل:  ،والذي یذهب لیسرق، هذا شـر، و�سـطو علـى بیـوت النـاس

 الذنوب. ه بهذه السرقة عما هو أعظم منإن هللا صدَّ 
فإذا نظرنا إلى مثل هذه التصورات واالحتماالت األمور ال تتناهى، و�ستبعد علـى مـا قالـه المؤلـف 

في الخارج ضرر محض أو خیر محض. لكن هناك أضـرار مغمـورة فـي جانـب المصـالح  أن �جد
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ألن  ؛امحًضـ االمترتبة على الفعل، فهذه وجودها مغتفر؛ ولذا �جزم �عض أهل العلم أن هنـاك خیـرً 
 والعكس �العكس. نعم.  ،هذه المفاسد المترتبة علیها �ال شيء �النسبة لمصالحها

"إذ مــا مــن عــین موجــودة �مكــن االنتفــاع بهــا والتصــرف فیهــا إال وفیهــا جهــة مصــلحة  طالــب:
وهـو  وجهة مفسدة، وقد تقدمت اإلشارة إلى هذا في �تـاب المقاصـد، فـال بـد مـن هـذا االعتبـار،

الًال حــفیرجـع القســمان إًذا إلـى القســم الثالـث، وهــو أن �كـون �عــض المنـافع  ظـاهر �االســتقراء،
 .و�عضها حراًما، فهاهنا معظم نظر المسألة، وهو أوًال ضر�ان"

وأ�ًضــا مــن جهــة أخــرى �مكــن تقســیم هــذا القســم إلــى ثالثــة أقســام: فیــه مصــلحة وفیــه مفســدة، فیــه 
لمنفعـة الحـالل المباحـة راجحـة، و�نظـر إلیـه منفعة حالل ومنفعة محرمة، ینظر إلیه من جهـة أن ا

 . . ولكل واحد من هذه األقسام حكمهمن جهة أن المنفعة الممنوعة راجحة، أو تستوي المنفعتان
ا�ع غیـر "أحدهما: أن �كون أحد الجانبین هو المقصود �األصالة عرًفا، والجانب اآلخر تـ طالب:

لمـا  خالف العادة، فال إشكال في أن الحكممقصود �العادة، إال أن ُ�قصد على الخصوص وعلى 
 .هو مقصود �األصالة والعرف، واآلخر ال حكم له"

�عني لو ذهب شخص إلى سوق التمـر واشـترى �میـة مـن التمـر، المقصـود مـن هـذه العـین أصـالة 
 ألنهــا مــادة ینتفــع بهــا وهــي حــالل �اإلجمــاع، لكــن قــد �عتر�هــا مــا �عتر�هــا مــن ســوء ؛االنتفــاع بهــا

مــثًال، هــذه لیســت هــي المنفعــة األصــلیة مــن هــذا المبیــع أو هـــذه  ااع بهــا، �ــأن ُتجعــل خمــرً االنتفــ
عــن  -رحمــه هللا-العــین، لكــن إذا ُقصــدت صــار الحكــم تبًعــا لهــا. فیــه شــخص �بیــر الســن تــوفي 

 ءجيو�قول: ما شاء هللا �ا فالن، و� ه،ذوهو یبیع التمر الشایب  اأكثر من مائة سنة �مدح شخًص 
ي حولــه ذ�ظــن �ــه أنــه یــوزع التمــر علــى الجیــران والــیــات مــن التمــر وال یتــأخر �ــالثمن، �شــتري �م

�شـتري؟ التمـر الطیـب المتماسـك ومـاذا ، او�ذا، وولده حاضر و�سمع الكالم قال: أنـت تعـرف فالًنـ
 �شتري �میة، حتىألنه أرخص له  ؛ي علیه الفوات؟ قال: ال �شتري شیًئا علیه الفوات �مكنذالأم 

 �صنع، نسأل هللا العافیة. حتىو �شتري الفوات قال: ه
فــال شــك أن األمــور �مقاصــدها، فهــذه المصــلحة التبعیــة التــي هــي األصــل إذا ُقصــدت �ــان الحكــم 
لها، السالح �جوز بیعـه هـذا األصـل فیـه، لكـن بیعـه فـي الفتنـة عامـة أهـل العلـم علـى تحر�مـه و�ن 

 عن بیع السـالح فـي الفتنـة قـال: هـو -رحمه هللا-المادة أصلها مباحة، و�ن ُنقل عن سفیان  تكان
 . لكن قول ال یلتفت إلیهمالك �عه ممن شئت. 

 ."ألنا لو اعتبرنا الجانب التا�ع لم �صح لنا تملك عین من األعیان" طالب:
نعم. لو جاء شخص �شتري منك البیت، األصل فیه االنتفاع المباح أنه �سـكن أو یـؤجر، لكـن لـو 

الثـاني مـثًال: أنـه یـؤوي فیـه مفسـدین، أنـه یـؤجره علـى مـن �سـتعمله فـي معصـیة قیل لو، االحتمـال 
هللا، أنه �ذا و�ذا، هذه االستعماالت ال یلتفت إلیها إال إذا غلب على الظن �قرائن تدل على ذلك. 

؛ ألنـه مـا مـن شـيء إال "ألنا لو اعتبرنا الجانب التا�ع لم �صح لنا تملك عین مـن األعیـان"نعم. 
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ا ال یتخیلهــا إنســان: لــو مــثًال طلعــت �ســیارتك لســوق و�طــرأ ع لیــه االحتمــال، احتمــاالت �عیــدة جــد�
علیهـا منكـرات  �حمـلأم یهـرب علیهـا وتقـول أعطیهـا لواحـد تبیعها ثم رجعت بها  تر�د أنالسیارات 

 یدة. ستبعد التصورات البعبهذه الطر�قة، وال تُ  مشترٍ ع وال ئ�ستعملها فیما یرضي هللا، ما أنت �ا أو
إذا وطئهـا مـن  وهـل �جـب المبـادرة �غسـلها ؟واحد �سأل �قول: ما حكـم وطء النجاسـة �كفـر السـیارة

�خــرب  تطــوف؟! قــال: ال، أخشــى أنــي أنســى هــذه النجاســة ثــمأم تصــلي غیــر قصــد؟ قلــت: هــي 
؟ ، �عنــي مــا هــو مفتــرض ذاي�اشــرها وال أغســل یــدي! �هللا ســؤال واقعــأضــطر ألالســیارة و  كــاوتش

 د �سأل عن هذا. جاء واح
"ألنـــا لـــو الوســـاوس والخیـــاالت التـــي ال تنتهـــي ال ُ�علـــق علیهـــا حكـــم شـــرعي. نعـــم. ولـــذلك نقـــول: 

االت مـا حتمـ، إذا استرسلنا مع هـذه االاعتبرنا الجانب التا�ع لم �صح لنا تملك عین من األعیان"
 . صح لنا بیع وال شراء

 ....... �ا شیخ أحسن هللا إلیك، إذا غلب الظن طالب:
 معتبر، نعم. فوجود قرائن قو�ة تدل علیه بإذا غلب على الظن 

لطلـب "وال عقد علیه ألجل منافعه؛ ألن فیه منافع محرمة، وهو من األدلـة علـى سـقوط ا طالب:
غـى فیهـا في جهة التا�ع، وقد تقدم بیان هذا المعنى فـي المسـألة السـا�قة، وأن جهـة التبعیـة یل

ــذل ــب، فك ــق بهــا مــن الطل ــىمــا تعل ــى المحــرم عل ــد قصــد إل ــا، اللهــم إال أن �كــون للعاق  ك هاهن
ــان  ــا�ع و�ن � ــاء الت ــار القصــد األصــیل و�لغ ــإن هــذا �حتمــل وجهــین؛ األول: اعتب الخصــوص، ف

�ًقا أو مقصوًدا، فیرجع إلى الضرب األول. واآلخر: اعتبار القصـد الطـارئ؛ إذ صـار �طر�انـه سـا
 .كالسابق، وما سواه �التا�ع"

 . إلى الذهن متقدًما على األصل ا""سا�قً �عني 
 .ألمة"ا"وما سواه �التا�ع، فیكون الحكم له، ومثاله في أصالة المنافع المحللة شراء  طالب:

وهــذا �كثــر الســؤال عنــه فــي بیــع األجهــزة اإللكترونیــة التــي تســتعمل فــي الخیــر والشــر، �قــول: أنــا 
لــه: اســتمر، لكــن ال تبــع إال علــى مــن أســتمر؟ �قــال أم عنــدي محــل أبیــع أجهــزة إلكترونیــة، أتــرك 

�ســتعمله فــي  �غلــب علــى ظنــك أنــه �ســتعمله فــي المبــاح، فــإذا غلــب علــى ظنــك أن هــذا المشــتري 
 . ال تبیع علیهفالمحرم 
 .......  غیر مباشر أحسن هللا إلیك، إذا �ان االستخدام طالب:

 . العدوان حرمعلى �ل حال: �ل ما قرب فیه التعاون على اإلثم و 
ه، وشـراء "ومثاله في أصالة المنافع المحللة: شراء األمة �قصد إسالمها للبغـاء �سـًبا �ـ ب:طال

 .الغالم للفجور �ه"
لكن أحیاًنا قد �أتیك رجل صالح و�شتري منك جار�ة تجزم علـى أنـه �سـتعملها فیمـا أحـل هللا، لكـن 

سـتعمل مـن غیـر علمـه عنده من الغفلة ما عنده �حیث �غلب علـى ظنـك أنهـا تُ  الصالح هذا الرجل
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أو �ــالجواز �اعتبــار أن المشــتري  ،أو �ــذا؛ ألن هــذه األمــور تسترســل مــا تنتهــي. فهــل نقــول �ــالمنع
مـا �قـي لنـا عقـد، رجل صالح وال ُ�ظن �ـه إال �ـل خیـر؟ ولـو أوردنـا االحتمـاالت واسترسـلنا وراءهـا 

  كما قال المؤلف.
 �حسب القرائن. طالب:

نســان. ، أحیاًنــا تكــون القــرائن أدلــة أو تقــرب مــن األدلــة، هنــا یتوقــف اإلالقــرائن إذا قر�ــت مــن األدلــة
وهــذا الكــالم اآلن �عنــي �ــالم عملــي و�نــدرج تحتــه �ثیــر مــن العقــود، واحــد �ســأل �قــول: أنــا عنــدي 

ر�ــب  :، مدرســة شــرعیة تقــولار�ــب لنــا مصــعدً  :شــر�ة مصــاعد، �ــأتیني محــل علــم شــرعي �قــول
. مــع مــن ار�ــب لــي مصــعدً  :، و�ــأتیني �ــذا و�قــولالــي مصــعدً  ر�ــب :، و�ــأتیني بنــك �قــولامصــعدً 
 ومن أرفض؟ وهكذا. فكالم المؤلف هذا �حتاج إلیه.  ،أتعامل
�عـض و "وشراء الغالم للفجور �ه، وشـراء العنـب لُیعصـر خمـًرا، والسـالح لقطـع الطر�ـق،  طالب:

لى رأي علضرع والزرع األشیاء للتدلیس بها، وفي أصالة المنافع المحرمة شراء الكلب للصید وا
 .من منع ذلك"

، مــع أنــه ُرخــص فیــه للــزرع والصــید والماشــیة. هــل بیعــه علــى مــن »نهــى عــن ثمــن الكلــب« نعــم،
 ا�ســتعمله فــي المبــاح مبــاح أو یبقــى الحكــم علــى المنــع؟ مــنهم مــن �قــول: إذا �ــان اســتعماله مباًحــ

ذا عـن احـه هللا فثمنـه مبـاح. طیـب، مـا، وهـذا أ�»إن هللا إذا حرم شیًئا حرم ثمنه«: اكان بیعه مباحً 
؟ �قول: غیر المستعملة فـي المبـاح، �قیـة الكـالب ومـا �سـتعمل فـي المبـاح »نهى عن ثمن الكلب«

مخصـــوص. ومـــنهم مـــن �قـــول: یبقـــى النهـــي علـــى عمومـــه والمشـــتري محتـــاج، والحاجـــة تبـــیح لـــه 
 حنابلـة �جیـزون الشـراء والالشراء، و�بقى في حق البـائع المنـع، وهـذا جـاٍر عنـد �عـض المـذاهب �ال

 . لحاجة �جوز شراؤهل هملكن عند ،�جیزون البیع �المصحف، المصحف ال �جوز بیعه
رقین لتدمین المزارع، وشراء الخمر للتخلیل" طالب:  ."وشراء السِّ

ـــ"الســـرقین" وفیهـــا مـــا فیهـــا مـــن  ،ي هـــو فـــي األصـــل الز�ـــل المشـــتمل علـــى القمامـــاتذ: الســـماد ال
  ت قر�ب �انت تباع وتشترى وتستعمل لتدمین المزارع بدًال من األسمدة. نعم.النجاسات، و�لى وق

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم.

  اآلن �شترون ز�ل البقر؟ طالب:
 ما فیه شيء، طاهر.

 .......طالب:
 يذهذا سهل، الطاهر ما فیه إشكال، الطاهر المنتفع �ه ما فیه إشكال، لكن اإلشكال فـي الز�ـل الـ

 .ال عام� كان �ستعم
 ....... طالب:
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 . ، و�جري فیه ما قیل في ثمن الكلبكذلك لكنه محرم، السرقین والنجس ال �جوز بیعه
نضـبط "وشراء شحم المیتة لُتطلى �ه السفن أو �ستصبح �ه الناس، وما أشبه ذلك. والم طالب:

ي فــذي جــاء هــو األول، والشــواهد علیــه أكثــر؛ ألن اعتبــار مــا ُ�قصــد �األصــالة والعــادة هــو الــ
�انـت مـن  الشر�عة القصد إلیه �التحر�م والتحلیل، فإن شراء األمة لالنتفاع بهـا فـي التسـري إن

 .عليِّ الرقیق، أو الخدمة إن �انت من الوخش"
 "من الوخش"�عني إذا �انت فتیة وجمیلة �عني من النوع الراقي من الرقیق هذه تسري، و�ذا �انت 

 . لك فإنها تكون للخدمةوما أشبه ذ كبیرة سن أو دمیمة
لعــرب ا"وشــراء الخمــر للشــرب، والمیتــة والــدم والخنز�ــر لألكــل، هــو الغالــب المعتــاد عنــد  طالــب:

 .الذین نزل القرآن علیهم"
لك ما �مكن �قول أنا أشتري هذا الخمر ألطفي �ه النار! أو المیتة ألستعملها في غیر األكـل، و�ـذ

 ا، وال منفعة فیها غیر ذلك. الخنز�ر. والمحرم في هذه األمور أكله
ــب: ــل فــي نحــو:  طال ــق التحــر�م والتحلی ــذف متعل ــذلك ُح ــ"ول ــْیُكْم ُأمََّه ــْت َعَل لنســاء: [ا اُتُكْم}{ُحرَِّم

٢٣"[. 
َمْت َعَلْیُكْم ُأمََّهاُتُكْم}  المراد �ه؟  ما، {ُحرِّ

 .النكاح طالب:
َمْت َعَلْیُكْم ُأمََّهاُتكُ النكاح. هل �مكن أن �قول:   ، �عني أكلهن؟! ْم}{ُحرِّ

 .ال طالب:
مــا �مكــن، فالســیاق �حــدد جهــة االنتفــاع، و�ن �ــان األكــل أعظــم وجــوه االنتفــاع، لكنــه ال �مكــن أن 

َمْت َعَلْیُكْم ُأمََّهاُتُكمْ ُیتصور في قوله:   .}{ُحرِّ
التحـر�م عـل أنفـس تحلیـل و ]، فوجه ال٢٤[النساء:  {َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم} "إلى قوله: طالب:

 .األعیان؛ ألن المقصود مفهوم"
 .لیكم أو ُحرم علیكم نكاح أمهاتكموال �حتاج أن �قول: ُحرمت ع

یَن َ�ـْأُكُلوَن َأْمـَواَل {ِإنَّ الَّذِ  ]،١٨٨قرة: [الب {َوَال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَباِطِل}"و�ذلك قال:  طالب:
 .]، وأشباهه"١٠[النساء:  اْلَیَتاَمى ُظْلًما}

ام األكــل أظهــر وجــوه االنتفــاع، لكــن أ�ًضــا ســائر االســتعماالت ألكــل لألمــوال �الباطــل وأمــوال األیتــ
 و�ن لـم �كـن �األكـل، لكـن ُیـنص علـى األكـل �اعتبـار أنـه أظهـر وجـوه االنتفـاع. ،ُتستعمل �الباطـل

ــیم واشــترى �ــه عصــیر وشــر�ه، �قــول: أنــا �هللاِ   مــا أكلــت! أو اشــترى �ــه ســیارة، نعــم. أخــذ مــال یت
ناهـا، و�نبـه �ـه علـى أد ،�قول: أنا �ِهللا ما أكلت! ال، جمیع وجوه االنتفاع، لكـن ُیـنص علـى أدناهـا

 . على أعالها و�نبه �ه على أعالها ینص
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وى سـ"و�ن �ان ذلك محرًما في غیر األكل؛ ألن أول المقاصـد وأعظمهـا هـو األكـل، ومـا  طالب:
 .لتبع، وال �قصد في نفسه عادًة إال �التبعیة ال حكم له"ذلك ما ُ�قصد �ا

رة، ُتقبــل إنــه ســت :�عنــي واحــد اشــترى صــنًما، لمــا ســئل قــال: أتخــذه ســترة للصــالة، ســجد نحــوه وقــال
 . دعواه؟ ما ُتقبل دعواه 

لمیتـة: فـي شـحم ا -علیه الصالة والسالم-"وقد ورد تحر�م المیتة وأخواتها، وقیل للنبي  طالب:
حاجتهم �طلى �ه السفن، و�ستصبح بها الناس، فأورد ما دل على منع البیع، ولم �عذرهم إنها تُ 

مــت لعــن هللا الیهــود، ُحر «محــرم، وقــال:  -وهــو األكــل-إلیــه فــي �عــض األوقــات؛ ألن المقصــود 
ها حـرم إن الذي حـرم شـر�«، وقال في الخمر: »علیهم الشحوم فجملوها، فباعوها وأكلوا أثمانها

هو الـذي  ؛ ألجل أن المقصود من المحرم في العادة»إن هللا إذا حرم شیًئا حرم ثمنه«، و»بیعها
 َتوجه إلیه التحر�م، وما سواه تبع ال حكم له. 

ده ولــم �كــن قصــ ،وألجــل ذلــك أجــازوا نكــاح الرجــل لیبــر �مینــه، إذا حلــف أن یتــزوج علــى امرأتــه
نفسـها، أأصل النكاح، وال تعتبر فـي  البقاء؛ ألن هذا من توا�ع النكاح التي لیست �مقصودة في

تضـاها و�نما تعتبر من حیث هي توا�ع، ولو �انت التوا�ع مقصودًة شرًعا حتـى یتوجـه علیهـا مق
ألن  ؛حمن الطلب، لم �جز �ثیر من العقود للجهالة بتلـك المنـافع المقصـودة، بـل لـم �جـز النكـا

الصـداق،  تحتاج إلیه ز�ـادة إلـى بـذل الرجل إذا نكح لزمه القیام على زوجته �اإلنفاق وسائر ما
معقـود وذلك �له �العوض من االنتفـاع �البضـع، وهـذا ثمـن مجهـول، فالمنـافع التا�عـة للرقبـة ال

و تبـع ال علیها أو للمنافع التي هي سا�قة في المقاصد العاد�ة هي المعتبرة، وما سواها مما هـ
 .ینبني علیه حكم، إال أن ُ�قصد قصًدا فیكون فیه نظر"

هــذا عــوض معــروف  ،المعاوضــة فــي النكــاح، العــوض معــروف أنــه بــذل الصــداق والنفقــة والســكنى
و�مكـــن تحدیـــده. لكـــن مـــا ُیبـــذل مـــن جهـــة الزوجـــة هـــل �مكـــن  امـــن ِقبـــل الـــزوج، وقـــد �كـــون معروًفـــ

ضــبطه؟ مــا �مكــن ضــبطه؛ ألن المعقــود علیــه �الدرجــة األولــى البضــع والخدمــة، والبضــع النــاس 
دري عـن والزوج ال ی ،والنساء یتفاوتن، والمرأة ال تدري ما طاقة زوجها ،یتفاوتون یتفاوتون، الرجال 

 طاقة زوجته في هذا الباب، و�صح العقد؛ ألن هذا من األمور التي �كـون فیهـا األقـل هـو المعقـود
 علیه، والقدر الزائد على حسب ما یتفقان علیه. 

ـــد �ســـتعملها و�ســـتغرق الوقـــت فـــي ـــل مـــن اشـــترى ســـیارة، ق ـــد  مث ـــد ال �ســـتعملها، وق اســـتعمالها، وق
ــا وأغلقــه نصــف المــدة، وقــال: �ِهللا مــا أنتفــع �ــه االنتفــاع ا ــا. أو اشــترى بیًت لكامــل. �ســتعملها أحیاًن

، المقصود أنه ما ُ�منع من االنتفاع �ه، فـإن اسـتغله وانتفـع �ـه علـى قـدر مـا بـذل فهـذا هـو األصـل
ه وال أحد �كرهـ ،وتنازل عنهله ن األمر إلیه، حق و�كو  ،و�ن لم ینتفع �ه صار هو المفرط في حقه

 . على استیفائه
 ..أحسن هللا إلیك. طالب:
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 نعم.
ي فــاآلن ذ�ــرت أن القصــد، �مــا ذ�ــر المؤلــف أن العبــرة �القصــد األصــلي إال أن ُ�عــرف  طالــب:

 التا�ع خصوص فیمنع منه.
 �منع منه إذا ُعرف �قرائن قو�ة تدل علیه.

هـا طرد، �معنى في مسـألة الخمـر مـثًال أو الكحـول ممنـوع ومنهـي عن: هل العكس أ�ًضا مطالب
 بنص الشارع.

 .نعم
و حـالل، إذا �ان القصد لیس لشر�ها في مثل االنتفاع بها انتفـاع األدو�ـة وانتفـاع مـا هـ طالب:

  ُینظر إلى هذا القصد التا�ع؟
 �ِهللا إذا �ان له وقع. �عني تشتري حیة، حكم شراء الحیة؟ 

 ي عنه؟منه طالب:
 ممنوع.
 ممنوع نعم. طالب:

و�ر�ــب منــه أدو�ــة، فهــل هــذا االنتفــاع یبــیح شــراءها �اعتبــار أن  ،لكــن هــذه الحیــة فــي ســمها تر�ــاق
ة. لكـن الممنوع الذات والمباح االنتفاع، المبـاح االنتفـاع والممنـوع الـذات، فیكـون العقـد علـى المنفعـ

ثـل ملـذات تنتقـل مـن البـائع إلـى المشـتري، مـا هـو انتفاع �المنفعة عقد على المنفعة والذات تبع، وا
و�بقــى األصــل والــذات للمالــك، ففیــه فــرق مــن هــذه الحیثیــة. �عنــي لــو  المنفعــة اإلجــارة ُ�عقــد علــى

 ، هــذا ســهل. لكــن انتقــال....المســألة الحیــة تســتأجر ومنفعتهــا مباحــة و�یــع عینهــا حــرام، هــذا مثــل 
 العین إلى المشتري أو المنتفع بها.

 وهي ممنوعة في األصل. طالب:
 یدل على أنه بیع ما هو �إجارة.

  و�التالي ما �طرد مثل ما اطرد في األول؟ طالب:
ال، لكن النهـي عـن االستشـفاء والتـداوي �ـالخمر هـل �سـري علـى االنتفـاع �جمیـع المحرمـات ألمـر 

جهـة  رنـا إلیهـا مـنألنهـا ضـارة، و�ذا نظ ؛�یـع للحیـةإنما ُنهي عن االنتفـاع �الحیـة و �مكن ارتفاعه، 
ألنهــا داء ولیســت  ؛النفــع ال مــن جهــة الضــرر. الخمــر شــر وضــرر محــض ال �مكــن أن ینتفــع �ــه

ع بدواء. لكن أثبتت التجارب والمعامل والمختبـرات الطبیـة أن الحیـة فیهـا شـيء مـن النفـع ُیر�ـب مـ
 أمور أخرى و�نتفع �ه.

 والكحول �ذلك �ا شیخ. طالب:
 ؟ ماذا

 هیر واألدو�ة.الكحول، التط طالب:



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F٥==E=
=

١٠ 

 والكحول �ذلك.
فـي  ي یر�ـب منـه الخمـر و�ـدخلذ�عني المادة الكحول اإلیثیلي الـ ي هو أصل الخمر،ذال طالب:

 كثیر من التر�یبات الكیمیائیة في األدو�ة.
 لكن الخمر ورد فیـه الـنص، ومجـرد اإلسـكار ال �كفـي أو ال �سـتقل للتعلیـل �ـالتحر�م، لـو قـال: �ـل

حــرام، المقصــود شــر�ه، لكــن �عــض المخــدرات هــل ینطبــق علیهــا حكــم و�ــل خمــر  ،مســكر خمــر
 الخمر �اعتبار النجاسة؟ ال، الحشیشة طاهرة �اإلجماع وهي مخـدرة مسـكرة. فمثـل هـذه األمـور إذا
 ،كان منعها من جهة �مكن ارتفاعها، وهي الخمر واإلسكار وتغطیة العقل وتستعمل في غیر ذلك

عمل مــن الجهــة واســتُ  ،ة ُ�منــع مــن أجلهــا وجهــة یبــاح مــن أجلهــافیكـون لهــا أكثــر مــن اســتعمال، جهــ
  .التي یباح من أجلها

مثل النفع في الحیة وتر�یبها مع أدو�ة أخرى لتكون عالج، فمنعهـا للضـرر وال ضـرر، منعهـا مـن 
 أجل الضرر والضرر ارتفع والعلة ارتفعت. نعم.

  أحسن هللا إلیك، ما �فرق بین ....... طالب:
 ، نعم. »إنها داء ولیست بدواء«تحر�مه ما هو مجال �حث، الخمر ما هو مجال �حث: ي جاء ذال

 أحسن هللا إلیك، الخمر أال تلحق �الحشیش ....... الطهارة. طالب:
�ِهللا عامــة أهــل العلــم علــى نجاســتها، حتــى ُنقــل علیــه اإلجمــاع، و�ن �ــان مــا هنــاك دلیــل یــنهض 

 أهل العلم على أنها نجسة. على التنجیس، لكن یبقى أن قول جماهیر
 .......  طالب:

 ....السكك واألسواق 
 .......  طالب:

َمـا {ِإنَّ �لـى اآلن مـا ُوجـد نـص إال: و �ِهللا على �ل حال �ونه قول عامة أهـل العلـم �جعـل لـه هیبـة، 
 ل: الرجس هو النجس.قو ]، منهم من �٩٠[المائدة:  اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس}

 ....... طالب:
 ؟ نعم

  ألیس من مقاصد النكاح األبد�ة؟ ....... طالب:
لقهــا، ألبد�ــة فیمــا ُ�عَلــن، أمــا فیمــا �خفیــه اإلنســان فــي نفســه فلــو تــزوج علــى أنهــا إن أعجبتــه و�ال طا

 . إن هذا ینافي مقتضى النكاح؟ ال :نقول
  أحسن هللا إلیك. ....... طالب:

هــا مثــل الكلــب: المحتــاج إلی اینتفــع بهــا مــن الوجــه الــذي �مكــن االنتفــاع �ــه، و�بقــى أنهــ�ِهللا لمــن 
 �شتر�ها والبیع �منع منه. 
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ع في شحوم المیتة أنه حـرم علـیهم البیـ ملسو هيلع هللا ىلصطیب �ا شیخ ما نأخذ منه ....... النبي  طالب:
  وأجاز لهم االنتفاع .......

 ،عـهبها إال وهـي تبـاع، نقـول: مـا حـرم أخـذه حـرم دفما فیه إشكال االنتفاع، لكن ما وجدتها لتنتفع 
، لكـن ، فإذا ُحرم البیع ُحرم الشـراء هـذا األصـل»لعن هللا آكل الر�ا ومو�له«هذه القاعدة من �اب: 

 .شراء قد �كون له دافع وهو الحاجةأهل العلم یرون أن الشراء أخف من البیع �اعتبار أن ال
 انتشر شيء اسمه المسیار .......�ا شیخ �النسبة للنكاح، اآلن  طالب:

 وهي تدري؟
 ما تدري. ،ال طالب:

 ما تدري ما فیه شيء.
 هو مبیت النیة؟ طالب:

 . ا ما یتعاقدان على فترة معینةیبیت، المقصود أنهم یبیت �لّ 
دیث "والظاهر أن ال حكم له في ظاهر الشرع؛ لعموم ما تقدم من األدلة، ولخصوص الحـ طالب:

ا م المیتـة، وأنـه ممـا �قصـد لطـالء السـفن ولالستصـباح، و�ـال األمـر�ن ممـفي سؤالهم عن شـح
فـإن  �صح االنتفاع �الشحم فیه على الجملة، ولكن هذا القصد الخاص ال �عارض القصد العام.

ة صــار التــا�ع غالًبــا فــي القصــد، وســا�ًقا فــي عــرف �عــض األزمنــة حتــى �عــود مــا �ــان �األصــال
رض لــب الحكــم، ومــا أظــن هــذا یتفــق هكــذا �ــإطالق، ولكــن إن ُفــكالمعــدوم المطــرح؛ فحینئــٍذ ینق

لقصـد ااتفاقه انقلب الحكم، والقاعدة مع ذلك ثابتة �ما وضعت في الشـرع و�ن لـم یتفـق، ولكـن 
ملــة إلــى التــا�ع �ثیــر، فاألصــل اعتبــار مــا �قصــد مثلــه عرًفــا، والمســألة مختلــف فیهــا علــى الج

 .وع"أ�ًضا مبنیة على ما َسَبَق القصد إلى الممناعتباًرا �االحتمالین، وقاعدة الذرائع 
 ."سبق ما "على

 على سبق.
 م العقـدین،"وقاعدة الذرائع أ�ًضا مبنیة على َسْبِق القصد إلى الممنوع، و�ثرة ذلك في ض طالب:

أو  ومن ال یراهـا بنـى علـى أصـل القصـد فـي انفكـاك العقـدین عرًفـا، وأن القصـد األصـلي خـالفٌ 
 .خالُف ذلك"

ع ما �منع من �اب سد الذرائع األصل فیه أنه مباح، لكن لما یؤدي إلیه مـن ذر�عـة إلـى ممنـو  نعم.
 -علیــه الصــالة والســالم-هــو الــذي جعلــه ُ�منــع. األصــل فــي ســب آلهــة الكفــار أنــه جــائز، والنبــي 

ْدًوا ِ�َغْیـِر َعـبُّوا للااََّ  َفَیُسـ{َوَال َتُسـبُّوا الَّـِذیَن َیـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن للااَِّ رهم، لكن جاء النهـي: سب آلهتهم وعیَّ 
نــه فاألصــل أ]؛ ألنــه ذر�عــة إلــى أمــر محــرم. فمــن �ــاب ســد الــذرائع ُمنــع، و�ال ١٠٨[األنعــام:  ِعْلــٍم}
 . مباح

 .......  طالب:
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 و�ذلك تأجیر المحالت، تأجیر المحل.
 .......  طالب:

 . عمله في المباحعلى الظن أنه �ست باع وال یؤجر إال على من �غلبنقول: ال یُ 
د منهمـا "والضرب الثاني: أن ال �كون أحد الجانبین تبًعا في القصد العـادي، بـل �ـل واحـ طالب:

لصـیاغة مما �سبق القصـد إلیـه عـادًة �األصـالة، �ـالحلي واألوانـي المحرمـة إذا فرضـنا العـین وا
عــدة �مقتضــى القامقصــودتین مًعــا عرًفــا، أو �ســبق �ــل واحــد منهمــا علــى االنفــراد عرًفــا؛ فهــذا 

د مــن بــألن متعلقیهمــا متالزمــان، فــال  ؛المتقدمــة ال �مكــن القضــاء فیــه �اجتمــاع األمــر والنهــي
ى لمتوجه إلانفراد أحدهما واطراح اآلخر حكًما. أما على اعتبار التبعیة �ما مر، فیسقط الطلب ا

د وموضـع و محل اجتهـاالتا�ع. وأما على عدم اعتبارها، فیصیر التا�ع عفًوا، و�بقى التعیین؛ فه
 .اده"إشكال، و�قل وقوع مثل هذا في الشر�عة، و�ذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إلیه اجته

دة، �عني إذا �انت األنظار تتباین وتختلف في تقدیر األصالة والتبعیة، أو تقدیر المصـلحة والمفسـ
فیهــــا إلــــى اجتهــــاد  فــــإن هــــذه مســــألة اجتهاد�ــــة ُیرجــــع ،أو رجحــــان المصــــلحة أو رجحــــان المفســــدة

 . ، �لٌّ إلى ما أداه إلیه اجتهادهالمجتهد
�ـون  "وقد قال المازري في نحـو هـذا القسـم فـي البیـوع: ینبغـي أن یلحـق �ـالممنوع؛ ألن طالب:

 المنفعة المحرمة مقصـودًة �قتضـي أن لهـا حصـة مـن الـثمن، والعقـد واحـد علـى شـيء واحـد ال
و�ن  م منـه ممنوعـة، فُمنـع الكـل السـتحالة التمییـز،سبیل إلى تبعیضه، والمعاوضـة علـى المحـر 

متوجـه.  سائر المنافع المباحة �صـیر ثمنهـا مجهـوًال لـو قـدر انفـراده �العقـد. هـذا مـا قـال، وهـو
معارضـة  وأ�ًضا، فقاعدة الذرائع تقـوى هاهنـا؛ إذ قـد ثبـت القصـد إلـى الممنـوع. وأ�ًضـا، فقاعـدة

قضــي ن درء المفاســد مقــدم، وألن قاعــدة التعــاون تدرء المفاســد لجلــب المصــالح جار�ــة هنــا؛ أل 
ب للخمـر �أن المعاملة على مثل هذا تعاون على اإلثم والعدوان، ولذلك �منع �اتفـاق شـراء العنـ

لقصـد اقصًدا، وشراء السالح لقطع الطر�ق، وشراء الغالم للفجـور، وأشـباه ذلـك، و�ن �ـان ذلـك 
قـع ، و�نمـا و كم �المنع فیه، لكنه مـن �ـاب سـد الـذرائعتبعی�ا، فهذا أولى أن �كون متفًقا على الح

 .النظر الخالفي في هذا الباب �النسبة إلى مقطع الحكم"
مباحـة  �النظر إلى أصل هذه المادة المنتفع فیها، وأنها مما �جوز بیعه، وأنهـا "مقطع الحكم"�عني 

باحـــة النفـــع مـــن غیـــر هـــذا شـــرط جـــواز بیـــع األعیـــان المنتفـــع بهـــا: أن تكـــون م ،النفـــع �غیـــر حاجـــة
د حاجة. والمشتري �قصد شیًئا غیر النفـع الـذي یتبـادر إلـى ذهـن البـائع عنـد العقـد، فـإذا �ـان �قصـ

ل �ـأثم شیًئا محرًما من هذه العین التي األصل فیها االنتفاع المباح، انتقل له الحكم. لكن یبقى: هـ
ى و�ة فإنه �حرم علیه أن یبیع علـالبائع؟ إذا اطلع على شيء من هذا القصد أو دلت علیه قرائن ق

 هذا. 
 أحسن هللا إلیك �ا شیخ. طالب:
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 نعم. 
.... �أنـه �ـالنظر إلـى ...أم هو جعل هذه األمثلة �لها التحر�م فیها من �اب سد الذرائع  طالب:

 جعله من �اب سد الذرائع.
 .هو تندرج تحت هذا وهذا، تندرج

ضــة ب �النســبة إلــى مقطــع الحكــم و�ــون المعار "و�نمــا وقــع النظــر الخالفــي فــي هــذا البــا طالــب:
 .فاسدة أو غیر فاسدة، وقد تقدم لذلك �سط في �تاب المقاصد"

 �هللا أعلم، 
 على محمد. اللهم صلِّ 

   : .......ملسو هيلع هللا ىلص�النسبة لمسألة الحیات، ما تدخل تحت قول النبي  طالب:
ال  ولیسـت بـدواء، و�ـین مـادةالفرق بین مادة ممنوعة شرًعا وجـاء التأكیـد فـي حقهـا و�یـان أنهـا داء 

تضر إال إذا اسـتعملت مـن وجـه هـو محـل الضـرر، وقـد تسـتعمل فـي وجـه ال ضـرر فیـه. افتـرض 
 حیة میتة؟  �یفأن شخًصا عنده دا�ة حیة میتة، 

 .......  طالب:
 ي أشكل: حیة میتة؟!ذالحیة! هذا التنافر اللفظي هو الثعبان میت، الثعبان هو 

 .ال، ما أشكل طالب:
لیـر�ط ظهـره. نقـول: انتفاعـك  بان میت، �قول: أنا محتـاج إلـى مـا أشـد �ـه ظهـري. مـا لقـي حـبًال ثع

ُعلـم  مـا �جـوز؟ لكـن لـوأم للسـیارة �جـوز  ابهذه الحیة ممنوع؛ ألنها سامة لـو أكلتهـا؟! تشـتري بنز�ًنـ
منهــا فمــا �جــوز؟ ألن هنــاك وجــوه االنتفــاع تختلــف، أم لتشــر�ه وتســكر �جــوز  اأنــك تأخــذ منــه �أًســ

 ومنها المحرم فیمنع. ،المباح فیجوز
 .االستشفاء.......  طالب:

 .نعم
 .......  »ما جعل شفاء أمتي فیما ُحرم علیهم«.......  طالب:

لفــظ رد فیهــا نــص إال الوأنهــم اســتعملوها ووجــدوها، وأ�ًضــا وجــدوا أنــه ال �قــوم غیرهــا مقامهــا، ولــم یــ
 . العام فیما هو محمول على المنصوص علیه

 .......  الب:ط
 ؟ ماذا

 .......  جلود الحیات �عني لو استخدم طالب:
 . یه إشكالغیر جلود السباع ما ف

   ....... »إال �لب صید«: ورد حدیث طالب
 البیع؟ 
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 .......  طالب:
وســع �مــا هــذه مســألة المنتفــع �ــه ال شــك أنــه محــل خــالف بــین أهــل العلــم، و�النســبة للشــراء أمــره أ

 .لى منعهذ�رنا، واألكثر ع
 .......  طالب:

 �ِهللا إذا أمكن التورع فهو األصل.
 .......  طالب:

 بدون مصلحة هذا محرم ما فیه إشكال �االتفاق.
 


