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 أحسن هللا إلیك. الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا. طالب:

 ر إلـى مجـال"ومنها: النظـ :-رحمه هللا تعالى-ما �عد، إتماًما للمسألة الرا�عة، �قول المؤلف أ
ــاب االجتهــاد مــن هــذا  ــین فــي �ت ــذي تب ــین الطــرفین الواضــحین، وهــو ال االجتهــاد الحاصــل ب

ولنبـدأ  المجموع، ومجال القیاس الدائر بین األصول والفـروع، وهـو المبـیَّن فـي دلیـل القیـاس.
دم فـي وذلك أنه �قع في الكتاب النص على طرفین مبیَّنـین فیـه أو فـي السـنة �مـا تقـ�األول: 

ه ا �ـان وجـالمأخذ الثاني، وتبقى الواسطة على اجتهاد، والتباین لمجاذ�ة الطرفین إ�اها، فر�م
ا اد، ور�مـالنظر فیه قر�ب المأخذ، فُیترك إلى أنظار المجتهدین حسبما تبیَّن فـي �تـاب االجتهـ

 .لى الناظر"�ُعَد ع
فیحتــاج فــي مثــل هــذا أن ُ�ســتعمل قیــاس الشــبه، فیلحــق �ــاألقرب، ُ�ســتعمل قیــاس الشــبه. الرقیــق 

ـــالحیوان ـــاع و�شـــترى، أو یلحـــق �اإلنســـان ؛هـــل یلحـــق � ـــه یب ـــه ألن ؛لكون ـــه خصـــائص  ل إرادة ول
ُم َعَلـْیِهمُ اإلنسان؟ یلحق �أكثرهما شبًها.  َبـاِت َوُ�َحـرِّ ]، ١٥٧[األعـراف:  َث}ْلَخَباِئـا {َوُ�ِحلُّ َلُهـُم الطَّیِّ

أشــیاء فیهــا نــوع طیــب ونــوع خبــث، فهــل تلحــق و إًذا الطیبــات حــالل والخبائــث حــرام، هنــاك أمــور 
 . -رحمه هللا-یأتي في �الم المؤلف بهذا أو تلحق بهذا؟ س

أتي مـن "ور�ما �ُعَد على الناظر أو �ان محـل تعبُّـد ال �جـري علـى مسـلك المناسـبة، فیـ طالب:
ل واحد فیه البیان، وأنه الحق �أحد الطرفین أو آخذ من � -صلى هللا علیه وسلم-هللا  رسول

ـــــة؛ ـــــك �أمثل  منهمـــــا بوجـــــه احتیـــــاطي أو غیـــــره، وهـــــذا هـــــو المقصـــــود هنـــــا. و�تضـــــح ذل
كــن أحــدها: أن هللا تعــالى أحــل الطیبــات وحــرم الخبائــث، و�قــي بــین هــذین األصــلین أشــیاء �م

أكـل  في ذلك ما اتضـح �ـه األمـر، فنهـى عـن -الصالة والسالمعلیه -لحاقها �أحدهما، فبیَّن 
كــل ذي نــاب مــن الســباع و�ــل ذي مخلــب مــن الطیــر، ونهــى عــن أكــل لحــوم الحمــر األهلیــة، 

 ."»إنها ر�س«وقال: 
يَّ وِحــَي ِإَلــ{ُقــْل َال َأِجــُد ِفــي َمــا أُ مــا فــي �تــاب هللا: عمــا فــي �تــاب هللا، وهــذه ز�ــادة عوهــذه ز�ــادة 

ًما   .]١٤٥األنعـام: [ ْحـَم ِخْنِز�ـٍر}ا َأْو لَ َعَلـى َطـاِعٍم َ�ْطَعُمـُه ِإالَّ َأْن َ�ُكـوَن َمْیَتـًة َأْو َدًمـا َمْسـُفوحً ُمَحرَّ
ى نفیة الز�ـادة علـجاءت هذه المحرمات في السنة، فهي ز�ادة على ما في �تاب هللا، �سمیها الح

 . عندهم االنص نسخً 
ــْل َال َأِجــُد ِفــي َمــا أُ ، وتــال: »ُكــلْ « "وســئل ابــن عمــر عــن القنفــذ، فقــال: طالــب: ــ{ُق }وِحــَي ِإَل  يَّ

 .] اآل�ة"١٤٥[األنعام: 
 . مستصحًبا أن األصل اإل�احة

هـو «و�قـول:  -صلى هللا علیه وسلم-"فقال له إنسان: إن أ�ا هر�رة یرو�ه عن النبي  طالب:
 ؟فهو �ما" -صلى هللا علیه وسلم-فقال ابن عمر: إن قاله النبي . »خبیثة من الخبائث
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 ."قال"
 ."»فهو �ما قال"« طالب:

العلمــاء فــي هــذا البــاب �ختلفــون فــي األصــل: هــل هــو الحــل أو اإل�احــة؟ هــل األصــل الحــل فــال 
ا مــا ُ�حــرم وال ُ�متنــع مــن أكلــه إال مــا جــاء الــدلیل �ــالمنع منــه، أو األصــل الحظــر فــإذا رأیــت شــیئً 

�قــول: الحــالل مــا أحلــه هللا، ومــنهم مــن  عنــدك فیــه دلیــل ال تأكــل، و�ــل علــى أصــله، فمــنهم مــن
كــالم صــحیح، ف ا�قـول: الحــرام مــا حرمــه هللا. �عنــي هــل بـین العبــارتین تنــاقض؟ إن نظــرت إلیهمــ

ون . لكـن یر�ـد-جـل وعـال-الحالل ما أحله هللا، والحرام ما حرمه هللا، اللـي �حـل و�حـرم هـو هللا 
ـا من ذلك االختصار على أحد شقي الكـالم. الحـالل مـا أح لـه هللا، �عنـي ال تأكـل حتـى تجـد نص�

يء یدل على أن هللا أحـل لـك هـذا المـأكول. ومـن �قـول: الحـرام مـا حرمـه هللا، �قـول: ُ�ـْل �ـلَّ شـ
ا �منع من هذا.   إال إذا وجدت نص�

اآلن فــي محــالت العطــارة التــي تبــاع علــى أنهــا أدو�ــة وعــالج مــن حشــائش وحیوانــات وحشــرات، 
حیــوان أو مــن الزواحــف �قــول: هــذا عــالج لكــذا و�ــذا و�ــذا، وأنــت مــا �لــك  ءأشــیاء �جــيعنــدهم 

 ما تأكل؟ أم حرام، تأكل أم تدري هو حالل 
 .......  طالب:

ثـل ي قـال لـك: فیـه دلیـل. مذ: الحرام ما حرمه هللا، تأكل. الكلٌّ على أصله، إذا �نت ممن �قول
 ابن عمر في القنفذ.

 .......  طالب:
 من؟ 

 .......  طالب:
 ابن عمر. الب:ط

 ؟ من
 .......  طالب:

وهـــذا مطـــرد، ووقفـــت علـــى �تـــاب محقـــق یبحـــث هـــذه  ،ابـــن عمـــر، نعـــم. نعـــم. ومثـــل هـــذا �ثیـــر
ثــالث صــفحات أو أر�ــع صــفحات وجــاء المحقــق فــي  المســألة �اختصــار وقــال: مثــل الحشیشــة،

الحشیشـة وأن  ،�قول: �یف تـدخل الحشیشـة فـي مثـل هـذا الخـالف؟ وجـاء �أدلـة التحـر�م والخمـر
 �عني المؤلف؟ ماذا حرام �اإلجماع و�ذا و�ذا. 

 .العشب طالب:
ما تأكل؟ إن �ان عنـدك دلیـل أم تأكل وجدت حشیشة �البر رائحتها أعجبت ي �البر! ذالعشب ال

كْل، و�ن صار عندك دلیل یـدل علـى، و�ـلٌّ علـى أصـله، إن �نـت ممـن �قـول: فیدل على الحل 
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ال تمتنــع إال فــإال بــدلیل. و�ن �نــت تقــول: الحــرام مــا حرمــه هللا،  ال تأكــلفــالحــالل مــا أحلــه هللا، 
 بدلیل. 
  أیهما أصح؟ طالب:

 ؟ماذا
 أیهما أصح؟ طالب:

 سـتجا�ة الـدعوة، یتحـرى و�رجـو ا ،�ِهللا أنت تعرف األكل و�ناء الجسـد واإلنسـان یتحـرى فـي ذلـك
 . في مثل هذا

ذلك لما و  ؛»عن أكل الجاللة وألبانها -معلیه الصالة والسال-نهى «"وخرَّج أبو داود:  طالب:
بائـث، في لحمها ولبنها من أثر الجلة والعذرة. فهـذا �لـه راجـع إلـى معنـى اإللحـاق �أصـل الخ

 ."-علیه الصالة والسالم-كما ألحق 
و�ن �ــان الخبــث طارًئــا، األصــل فیهــا أنهــا إمــا مــن الغــنم أو مــن الــدجاج أو مــا أشــبه ذلــك تأكــل 

و أر لحمهـا بهـذه النجاسـة، مثـل هـذه �قـال: خـالص خبیثـة وتتـرك �الكلیـة، أثَّ النجاسات. ت ،الجلة
�قـــال: أصـــلها طیـــب فـــال مـــانع مـــن أكلهـــا؟ ُتحـــبس ثالثـــة أ�ـــام حتـــى �طیـــب لحمهـــا؛ ألن الخبـــث 

ي تأكلــه هــذا؟ ذالــمــاذا طــارئ. ورؤي الشــاعر رؤ�ــة بــن العجــاج �أكــل الفــأر، فقیــل لــه: �ــا رؤ�ــة 
ن؛ خیر من دجاجكم! هذه تأكـل البـر والسـم اوالحرم؟ قال: �هللا إنهحرام، فو�سقة تقتل في الحل 

ألنهــا مــا تســتأذن، تــدخل المســتودعات وتأكــل علــى �یفهــا. هــذه تأكــل البــر والســمن، ودجــاجكم 
ینتشر في األرض و�أكل ما تعرفون. لیس هذا �مبرر لجواز أكل الفأر والمنع مـن أكـل الـدجاج، 

 . علیها هذا الخبث فتحبس حتى تطیب إال أنها طرأ
الضـــب والحبـــارى واألرنـــب وأشـــباهها �أصـــل  -علیـــه الصـــالة والســـالم-"كمـــا ألحـــق  طالـــب:

 الطیبات. 
 والثـــاني: أن هللا تعـــالى أحـــل مـــن المشـــرو�ات مـــا لـــیس �مســـِكر، �المـــاء، واللـــبن، والعســـل

بغضـاء، لموقـع للعـداوة واللما فیهـا مـن إزالـة العقـل ا ؛وأشباهها، وحرم الخمر من المشرو�ات
نـه والصد عـن ِذ�ـر هللا وعـن الصـالة، فوقـع فیمـا بـین األصـلین مـا لـیس �مسـِكر حقیقـة، ولك

  .یوشك أن �سكر، وهو نبیذ الد�اء، والمزفَّت، والنقیر وغیرها"
ُ�عتصـر منهـا أو ُ�سـتخرج النبیـذ، هـذا  اولیست أجناسً  ،، هذه أوعیة"نبیذ الد�اء والمزفت والنقیر"

ُینتبـذ فیـه مـن التمـر أو  عاء. الد�اء: القرع، ُ�ستخرج لبه و�بقى قشـره حتـى �صـلب فیكـون وعـاءً و 
مــن العنــب أو مــن غیرهمــا أو مــن الشــعیر ممــا ُینتبــذ. النقیــر: المنقــور، �عنــي أصــل الشــجرة أو 

ار. النخلــة یؤخــذ مــا فــي جوفهــا وتكــون �اإلنــاء. الُمَزفَّــت: المطلــي �الزفــت. والمقیــر: المطلــي �القــ
هذه أوعیة ُنهي عن االنتبـاذ بهـا، �عنـي تـأتي بتمـر تضـیف إلیـه المـاء وتجعلـه �العصـیر أو مـن 

الز�د و�صیر و�قذف العنب أو من غیره، تجعله في هذا اإلناء وتقفل علیه، �عد ثالثة أ�ام �غلي 
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ـه إلـى  االنتبـاذ فـي خمًرا وأنت ما تدري، �مكن تشر�ه وأنت ما تدري. ُنهي عن االنتباذ فیها، وُوجِّ
قت. فیــؤمن أن األســقیة مــن األدم. األدم: إذا تغیــر مــا فــي جوفهــا انتفخــت، و�ذا زاد التغیــر تشــقَّ 

ُ�شــرب منهــا �عــد التغیــر. أمــا األوعیــة الصــلبة، فقــد تشــرب مــن شــيء متغیــر وأنــت مــا تــدري. ثــم 
النهــي عــن تقــرر تحــر�م الخمــر وعرفــه النــاس وهــابوه وتر�ــوه وابتعــدوا عنــه واحتــاطوا لــه، فنســخ 

 االنتباذ فیها. 
ا للذر�عة، ثم رجع إلى تحق طالب: ي فـیق األمر "فنهى عنها إلحاًقا لها �المسكرات تحقیًقا، سد�

نتباذ، كنت نهیتكم عن اال «: -علیه الصالة والسالم-أن األصل اإل�احة �الماء والعسل، فقال 
ن مـا أمـن التحـر�م، فبـیَّن  ، و�قي في قلیل المسكر على األصل»كل مسكر حرام«، و»فانتبذوا

تبـاذ أسكر �ثیره فقلیله حرام، و�ذلك نهى عن الخلیطین للمعنى الـذي نهـى مـن أجلـه عـن االن
ان مــن فــي الــد�اء والمزفَّــت وغیرهمــا، فهــذا ونحــوه دائــر فــي المعنــى بــین األصــلین، فكــان البیــ

ن. اف مـن األصـلی�عـیِّن مـا دار بینهمـا إلـى أي جهـة �ضـ -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
 ا لـم �كـنوالثالث: أن هللا أ�اح من صید الجارح المعلَّم مـا أمسـك علیـك، وُعِلـم مـن ذلـك أن مـ

كـل أا ولكنـه معلًَّما فصیده حرام؛ إذ لم �مسك إال على نفسه، فدار بین األصلین مـا �ـان معلًَّمـ
 .من صیده"

 من صیده واقتنائه. نعم.  نعم. ففیه شوب مما ُأذن لصیده واقتنائه، وفیه شوب مما ُمنع
 .......  طالب:
�عنــي أنــك إذا شــككت فــي شــيء امتنــع لتتحقــق أن ذمتــك بــرأت خرجــت مــن العهــدة بیقــین. نعــم، 
 نعم. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .ینأال، 

 .......  طالب:
 ین؟ أي سطر هذه؟أ

 ."المزفت"�عد  طالب:
ــا �المســكرات ت ــا له ــا إلحاًق ــة""فنهــى عنه ا للذر�ع ــاذ حقیًقــا ســد� ي هــذه فــ، اآلن نهــي عــن االنتب

ذا و�شـر�ه إ ،ُینتبـذ لـه -علیـه الصـالة والسـالم-ألنها ُ�ضـرب لهـا أمـد، الرسـول  ؛األوعیة الصلبة
 . فیه، ثالث لیال تحقیًقا أنه مسكرمضى علیه لیلة، أما لیلتین فهذا مشكوك 

تضي أنـه اصـطاد لنفسـه ال لـك، فتعـارض "فالتعلیم �قتضي أنه أمسك علیك، واألكل �ق طالب:
فــإن أكــل فــال تأكــل، «: -علیــه الصــالة والســالم-األصــالن، فجــاءت الســنة ببیــان ذلــك، فقــال 
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إذا قتلـه ولـم �أكـل منـه «، وفـي حـدیث آخـر: »فإني أخاف أن �كـون إنمـا أمسـكه علـى نفسـه
اسـم هللا، فكـل إذا أرسـلت �لبـك وذ�ـرت «، وجـاء فـي حـدیث آخـر: »شیًئا، فإنما أمسكه علیك

 .الحدیث. وجمیع ذلك رجوع لألصلین الظاهر�ن" »و�ن أكل منه
والظـاهر مـن حقیقـة هـذه  ،تعارض األصل مـع الظـاهر، �عنـي أنـت عنـدك األصـل مـثًال اإل�احـة

: �عنـي دخلـت مكتبـة زمیلـك، واحـد مـن الواقعة �سـتروح منـه و�شـم منـه المنـع، وأنـا أضـرب مثـاًال 
وهو فـي مكتبتـه، األصـل  ،�تاً�ا علیه اسمك من �تبه علیه اسمك زمالئك دخلت مكتبته فوجدت

دم قـما دام علیه اسمك، والظاهر أنه تحت ید�ه وتحت والیته وفي مكتبته أنه له، فهـل �ُ  ،أنه لك
  األصل أو الظاهر؟ 

 .القرائن طالب:
 أنـت معتـادالقرائن نعم. �القرائن، �عني تعرف نفسك أنت: هل أنت ممن اعتاد البیع من �تبك؟ �

ألنــه أقــوى ودلــت علیــه  ؛للبیــع مــن �تبــك و�عــت �تًبــا ونســیت؟ فتعتمــد هــذا فــي معارضــة األصــل
وال �مكــن أن تبیــع، یــرجح األصــل فــي هــذا. عنــدي �تــاب اســمه  ،القر�نــة. إذا �نــت ممــن ُ�عیــر

وهــو مجلــد وعلیــه ختمــي، قبــل ثــالث  ،تــار�خ نجــد البــن غنــام جــزأین، �ــان عنــدي مــن الثــانوي 
جــاء  و�یـفراح  �یـف�مصـر،  افـاخرً  ادتـه عنـد مكتبـة هنـا هـو هـو، لكنـه مجلـد تجلیـدً سـنوات وج

وعندي من أر�عین سنة أو أكثر؟ �یف �كـون هـذا؟ األصـل أنـه لـي، و�ونـه ذهـب  ،وعلیه ختمي
أعرتــه، أنــا نســیت، فكیــف  أوأهدیتــه  أووأنــا نســیت أنــا �عتــه  ،ومكــث مــدة طو�لــة ،هــذه المســافات

 ة أنه لي؟ فیه تعارض.أدعي على صاحب المكتب
 : �أخذ �الظاهر.طالب

 األصل مع الظاهر.
 .......  طالب:

 ؟ نعم
 ؟ر�تهتشا طالب:

 ! ماذا أفعلر�ته تشا
 ى مـن قتلـه"والرا�ع: أن النهي ورد على الُمحِرم أن ال �قتل الصید مطلًقا، وجاء أن عل طالب:

حــل ه، فبقــي قتلــه خطــًأ فــي معمــًدا الجــزاء، وأبــیح للحــالل مطلًقــا، فمــن قتلــه فــال شــيء علیــ
لــى عالنظــر، فجــاءت الســنة �التســو�ة بــین العمــد والخطــأ، قــال الزهــري: جــاء القــرآن �ــالجزاء 

 .العامد، وهو في الخطأ ُسنة، والزهري من أعلم الناس �السنن"
 نعم. حینما �قول الحنابلة والشافعیة وجمهور أهـل العلـم و�نقـل عـن الصـحا�ة أن فـي قتـل الصـید

ــًدا}�قــول:  -جــل وعــال-جــزاء، �هللا ال خطــأً  ]، یــدل علــى أن ٩٥[المائــدة:  {َوَمــْن َقَتَلــُه ِمــْنُكْم ُمَتَعمِّ
 الخطأ ما فیه شيء.
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 .القیاس.......  طالب:
 ؟ لكن السنة جاءت �أن فیه الجزاء.ماذا

 ."الخامس"قف على  
 .......  طالب:

ـ ال �الًمـال ال، هذا مـن الحكمـة ضـالة المـؤمن، �عنـي شـخص �سـتدل �قـو  فیسـتدل لـه بـدلیل  احق�
 ...حتىصحیح، ترد 

 


