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 المباح نعم.
ــ ــرحیم، الحم ــرحمن ال ــى أشــرف األن�ســم هللا ال ــارك عل ــالمین، وصــلى هللا وســلم و� ــاء د هلل رب الع بی

 المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
ن غیـر المباح: ما اقتضى خطاب الشرع التسو�ة بین فعله وتر�ه، مـ" :-عفا هللا عنه–قال المؤلف 

 مدٍح یترتب علیه، وال ذم".
ثـم لـه وال ُ�طلـب تر�ـه، وال أجـر فـي فعلـه �مـا أنـه ال إالمباح هو مـا �ـان مسـتوي الطـرفین ال ُ�طلـب فع

خـرى، ال إثم في فعله �ما أنه ال ثواب في تر�ه لذاته، �عني ما لم �قترن �ه نیة أ ،في تر�ه، وال عكس
 �عني شخص عنده �وب ماء �شر�ه أو ما �شر�ه؟

 طالب:........
ان محتاًجــا إلیــه، و�تضــرر بتر�ــه نعــم مســتوي الطــرفین إن شــرب أو تر�ــه علــى حــدٍّ ســواء، لكــن إذا �ــ

مــا اســتطعت أن أقــرأ  یلزمــه أن �شــرب، إذا شــر�ه بنیــة التقــوي علــى العبــادة �قــول: إذا لــم أشــرب مــاءً 
 .ُیثاب على ذلك ،فاألمور �مقاصدها ،القرآن، لكن أشرب الماء

مـا  لكن هو �یف دخـل المبـاح وهـو مسـتوي الطـرفین فـي خطـاب التكلیـف، واألصـل فـي التكلیـف إلـزام
ــهإفیــه ُ�لفــة، وأقســام األحكــام التكلیفیــة خمســة منهــا المبــاح، والمبــاح ال �لفــة فیــه؟ ُ�قــال:  فــي  ن دخول
طلـب �ـف،  ،األحكام التكلیفیة من �اب تتمیم القسـمة؛ ألن األحكـام التكلیفیـة إمـا طلـب فعـل و�مـا �ـف

ب، وطلـب الكـف إن أو مـن غیـر جـزم وهـو المنـدو  ،وطلب الفعل إما أن �كون مع الجـزم فهـو الواجـب
كان مع جزم فهو المحظور، و�ن �ـان مـن غیـر جـزٍم فهـو المكـروه، ومـن �ـاب تتمـیم القسـمة أال �كـون 

 .  اك طلب ال فعل وال �ف وهو المباحهن
 طالب:........

 .جر إلى المكروه، فالطلب ال لذاتهال لذاته؛ ألن اإلكثار من المباح قد �
 ر �ه أو غیر مأمور �ه؟ ما تسلم المسألة. عندك الخالف الذي سیأتي هل هو مأمو 

 وهنا مسألتان:"
 األولى: المباح غیر مأموٍر �ه، خالًفا للكعبي.

 لنا: األمر �ستلزم الترجیح، وال ترجیح في المباح".
مـا  األولى هل المباح مأمور �ه أو غیر مأمور �ه؟ الجمهور على أنه غیر مأمور �ه؛ ألنه لو ُأِمر �ه

فین، لــو ُأِمــر �ــه لترتــب الثــواب علــى فعلــه، وترتــب العقــاب علــى تر�ــه لــو ُأِمــر �ــه صــار مســتوي الطــر 
 ذم السیما إذا �ان األمر أمر إلزام، فكونه مستوي الطرفین التسو�ة بین فعله وتر�ـه مـن غیـر مـدٍح وال

 .   �ه �ما أنه غیر منهيٍّ عنه لذاتهیدل على أنه غیر مأمور 
 اجب، فالمباح واجب"."قال: المباح ترك الحرام، وهو و 

النوم حكمه مباح، �قـول: هـذا الشـخص لـو لـم یـنم راح �فسـد فـي األرض، راح �سـرق، راح یزنـي، فهـو 
 .لمباح فهذا المباح واجب مأمور �هترك الحرام �ا

 طالب:........
التعلیــل بــال شــك ضــعیف؛ ألنــه قــد �قلــب علیــه هــذا الكــالم، ُ�قــال لــه: قــد یتــرك الواجــب فیكــون نومــه 

تــرك الصــالة نقــول: و ونــام  ، ووضــع رأســه علــى الوســادة،، إذا أذَّن وهــو لــیس �حاجــة إلــى النــوماًمــحرا
 ب علیه من ترك محظور أو تركالنوم مباح؟ ال، فإنما ُینظر على المباح لذاته �غض النظر عما یترت

 .  واجب
 "فالمباح واجب، قلنا: �ستلزمه، و�حصل �ه، ال أنه هو �عینه".
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هـذا  نه مـأموٌر �ـه، أ�ًضـاإستلزٌم لترك المحظور ال أنه هو عین ترك المحظور لنقول: هو م"�ستلزمه" 
 النوم ال ُیثاب علیه ولو �ان هذا النوم سبًبا لترك محظور إال إذا قصد و�ذا نوى.

شــخص جلــس فــي المســجد �قــول: أنــا أجلــس فــي المســجد العصــر أقــرأ القــرآن، ُیثــاب علــى جلوســه فــي 
راءة القـرآن، لكــن هـل ُیثـاب علـى تـرك الزنــا، تـرك السـرقة، تـرك الشـرب �مجــرد المسـجد، وُ�ثـاب علـى قـ

 ،جلوســـه فـــي المســـجد وهـــي لـــم تخطـــر ببالـــه؟ ال ُیثـــاب، إال إذا قصـــد، �قـــول: أنـــا أجلـــس فـــي المســـجد
ــل الفضــائل �لهــا �ــأتیني أحــٍد �ــالمنزل نجلــس نغتــاب  أن جتنــب عــن المحرمــات؛ ألنــه احتمــالأو  ،أحصَّ

 واحـد �قـول: نمشـي �األسـواق، ثـم ُنفـتن، فـیجلس فـي بـي مـر� أن لنیـة ُیثـاب، احتمـالالناس، هو بهذه ا
 المسجد، ُیثاب على هذه النیة، أما ثوا�ه على ما لم �خطر على �اله فلیس �صحیح هذا، نعم.     

 "ثم یترك الحرام ببقیة األحكام، فلتكن �لها واجبة".
ل عمـال المكروهـة، و�عملـه هـذه األعمـال المكروهـة غفـنعم ُیترك الحرام �المكروه، قد ُیـزاول شـخص األ

، ثـم ن المكروه هذا واجب؛ ألنه ُترك �ه المحرم؟ ال، ُینظـر علـى الفعـل لذاتـهإوترك الحرام، هل نقول: 
 ما یترتب علیه من أعمال إن �انت منو�ة إن �انت مقصودة ُیثاب علیها.

 ما �جوز؟ أمن هذا المدین �جوز هروً�ا م ؛شخص مدین لما رأى الغر�م �بَّر هللا أكبر
 طالب:........

 كیف؟
 طالب:........

 .بنیة المطل تر�ه وتردیده
 طالب: ........

 ؛قـرةأقـرأ الب ،أنا ُأصلي �ا أخـي، و�ـدل مـا أقـرأ سـورة العصـر أو الكـوثر ،ال ما �جوز، �قول: هذه عبادة
 مثل هذا األمور �مقاصدها. شك أن هما فی ،ال ال؟ ....و�روح، نقول: هذه الصالة. ،حتى �مل

خلنــي أمشــي مــع النــاس بهــذا  مــاشٍ  مــاشٍ أنــي شــخص قــال لــه الطبیــب عالجــك المشــي، �قــول: مــادام 
 المطاف، له أجـر؟ إذا لـم �قصـد نیـة الطـواف مـا لـه أجـر، مـا �فـرق طوافـه �البیـت �طوافـه �الشـوارع أو

ــ ،الطــواف عبــادة ،والحمــد هلل ًیا،ماشــ تر�ضــه بهــذه الشــوارع مــا �فــرق إال إذا نــوى، قــال: مادامــ ل أحصِّ
 .      وأعالج نفسي ال �أس ،العبادة

 ."فلتكن �لها واجبًة وهو �اطل"
 بال شك �طالنه ظاهر، قول الكعبي �طالنه ظاهر.

یـة، وعلـى الثانیة: االنتفاع �األعیان قبـل الشـرع، علـى اإل�احـة عنـد التمیمـي وأبـي الخطـاب والحنف"
 اضي و�عض المعتزلة.الحظر عند ابن حامٍد والق

 وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفیة".
 الخرزي أو الجزري؟ 

 طالب: الخرزي.
 شيء �الشرح؟ هفی ؟�قول عندك ماذاألن �عض الكتب ُ�تب األصول تقول: الجزري، 

 طالب:........
 هو ما یهمنا هو �قدر ما تهمنا المسألة.

م؟ حـرا أمن یرد الشرع �إ�احـة شـيء أو �منعـه حكـم تناولـه حـالل األعیان المنتفع بها قبل الشرع، قبل أ
 قد �قول قائل: اآلن ورد الشرع وانتهینا، ولماذا نبحث هذه المسألة؟ 

 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:........

ا؛ ألنـه إنما ُتقاس على غیرها، والمقصـود �األعیـان المنتفـع بهـ ،لم یبلغه الحكم أو ما فیها حكمأنه إما 
ان الضـارة فیخـرج األعیـان الضـارة، فـالكالم فـي األعیـان الُمنتفـع بهـا، األعیـاالنتفاع �األعیـان" ل: "�قو 

�ــل ممــا یؤ  -ســبحانه وتعــالى-ممنوعــة لضــررها، فاألعیــان الُمنتفــع بهــا األوانــي مــثًال، أو مــا خلقــه هللا 
رع لمســألة قبــل ورود الشــ یؤ�ــل؟ علــى اأم المــثًال، اللحــم قبــل إ�احتــه، قبــل ورود الشــرع �إ�احتــه یؤ�ــل 
 قبل الشرع على اإل�احة عند قوم، وعلى الحظر عند قوم.

ي اَألْرِض ُكـْم َمـا ِفـ{ُهَو الَّـِذي َخَلـَق لَ خلقها لإلنسان  -سبحانه وتعالى–الذین قالوا �اإل�احة، قالوا: هللا 
 ولم �خلقها إال لالنتفاع بها.] ٢٩[البقرة: َجِمیًعا ُثمَّ اْسَتَوى}

مــن  و�ونــك تســتعمل هـذه وهــي ُملــٌك لــه -ســبحانه وتعــالى–لوا �ــالمنع، قــالوا: ال، هــذه ُملـك هلل الـذین قــا
 غیر إذنه ما جاء شرع ُیبیحها لك، التصرف في ُملك الغیر ظلم، وحینئٍذ هو ممنوع.

 الواقفیة �قولون: نقف ال نُقل: �منع وال إ�احة، حتى یرد النص.
 طالب:........

 ؟ماذا 
 طالب:........

 التوقف.
 طالب:........
 وال �منعونها.

 طالب:........
ما �منعون هم یتوقفون حتـى یـرد الشـرع، هـو مثـل التوقـف فـي الحكـم علـى الحـدیث، التوقـف فـي حكـم 

 لكنه غیر المنع، غیر التصر�ح �المنع. ،المسألة صورته صورة المنع
 المبیح: خلَقها ال لحكمة عبث"."

 .خلُقها ال لحكمٍة عبثٌ 
 ها ال لحكمٍة عبٌث، وال حكمة إال انتفاعنا بها إذ هو خاٍل عن مفسدٍة �الشاهد"."خلقُ 
ن أخلق هذه األعیـان ألي شـيء؟ لالنتفـاع بهـا، فكوننـا نقـول: ال �جـوز لنـا  -سبحانه تعالى–هللا  ،نعم

لقهـا خ -سـبحانه وتعـالى–ننتفع بها، حتي یـرد دلیـل ُ�جیـز لنـا االنتفـاع بهـا �جعـل القائـل �قـول: إن هللا 
بة عبًثــا، الــذي �منــع مــن االنتفــاع بهــا �قــول: خلُقهــا عبــث، واســتعمال ملــك الغیــر �غیــر إذنــه ظلــم �النســ

فاحتـاج شـخص  ،لمن یتضرر �االستعمال، لو قدرنا أن شخًصا له جدار، وهذا الجدار صار له ظالل
ت محتـاج؟ أن �جلس في هذه الظـالل نقـول: ظلـم أن تجلـس �ظـالل جـدار غیـرك وهـو مـا یتضـرر وأنـ

 .یقع الظلمفضرر، إن �ان یتضرر هنا هذا لیس �ظلم، اللهم إن �ان یت
لـوه عـن وُرد، �أن أفعاله تعـالى ال ُتعلـل، و�جـوز أن تكـون الحكمـة صـبر المكلـف عنهـا فُیثـاب، وخ"

 مفسدٍة ممنوع، إذ هو تصرٌف في ملك الغیر �الشاهد".
 �ــونكم تقولــون: أن خلقهــا لغیــر حكمــة ولغیــر االنتفــاع عبــث، هــذا بنــاءً  ،نعــم الــراد الــذي �قــول �ــالحظر

ال  إال لمصــلحة ولفائــدة، وأفعــال هللا تعــالى ًئاال �خلــق شــی -ســبحانه وتعــالى–؟ علــى أن هللا مــاذاعلــى 
إذا فالمتحان المكلف هل �صبر أو ال �صبر؟  -سبحانه وتعالى–ُتعلل، فكونها ال ُتعلل قد �خلقها هللا 

 ثاب، و�ذا لم �صبر عن تناولها فإنه ُ�عاقب.صبر یُ 
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 عــن مــن األعیــان، قــالوا: خــالٍ  -ســبحانه وتعــالى–اســتعمال مــا خلقــه هللا وخلــوه عــن مفســدٍة ممنــوع" "
 مالكها ال یتضرر �استعمالها. هو يذال -سبحانه وتعالى–دة؛ ألن هللا مفس

بهــا  حینمــا تقطــع هــذه الشــجرة وُتوقــد مفســدة هُیــدر�ك أنــه مــا فیــمــاذا وخلــوه عــن مفســدٍة ممنــوع" قــال: "
نارك، وأنت ما عندك نص على جواز ذلك، تمسك هذا الخروف وتذ�حه وتأكله أنت ما ُیدر�ك أنـه مـا 

علـى غیـرك، �عنـي خلـوه عـن  ، بـل-سـبحانه وتعـالى–مفسدة؟ مـا یلـزم أن تكـون المفسـدة علـى هللا  هفی
 مفسدٍة ممنوع هذ معنى �المه.

ي ملكـك، نعـم فـي أرًضـا لـك شـجرة تقـول: مـا انتفـع بهـا حتـى یـرد الـنص علـى لكن المسـألة مفترضـة فـ
مـا  جواز استعمال هذه الشجرة؛ ولذا فرٌق بین مـن �قـول: الحـالل مـا أحلـه هللا، و�ـین مـن �قـول: الحـرام

 الفرق بینهما؟ ماحرمه هللا، 
داه عــمــه هللا فمــا مــا حرَّ الــذي �قــول: الحــالل مــا أحلــه هللا �عنــي ومــا عــداه حــرام، والــذي �قــول: الحــرام 

 ُمباح.
قــد �قــول القائــل فــي بدا�ــة األمــر: الحــرام مــا حرمــه هللا صــحیح، والحــالل مــا حللــه هللا صــحیح، لكــن 

 .ا تا�عان للقولین في هذه المسألةالكالم على الزم الكالم، وهم
 .اك أحوط"اإلمسالحاظر: تصرٌف في ُملك الغیر �غیر إذنه فحرم، �الشاهد، ثم اإلقدام علیه خطٌر، ف"

أنــت مــا عنــدك دلیــل یــدلك علــى جــوازه، فكونــك تهجــم علیــه وتســتعمله وأنــت مــا  ،اإلقــدام علیــه خطــر
ًما، فاإلمساك أحوط ،عندك دلیل خطر  اتر�ه حتى تجد ما یدل علیه. ،احتمال أن �كون ُمحرَّ

 ة...هنا األصل في العبادات الحظر، واألصل في المعامالت اإل�احة، واألصل في األطعم
 طالب:........

�عنــي لــك أن تــذهب إلــى البــر وتــرى أي دا�ــة فــي البــر تقــول: �هللا مــا عنــدي نــص یــدل علــى تحر�مهــا 
 ؟اما تأكل إال إذا وجدت نص� أم وتأكل، 

 طالب:........
 ما تأكله؟أم دلیل تأكله  هما فی ؟السقنقور ما حكمه :طیب أسألك

 طالب:........
 عندك أحسن منه. ما دل دلیل وال هو خبیث وال

 طالب:........
 ما تعرفه؟

 طالب:........
ه لـخعبـد هللا؟ تقـول: مـا أدري هـین،  اما �جد من �أكله وهو حي �ـا أ�ـ وال شيء أبًدا، �خوفال ال، ال 

 .یرفس في �طنك
 طالب: ........

ر موجـود السقنقو  ..قصیر وال .. وال له لوازم ترى ما یدل على أنك اد أحدً حعبد هللا ال تج اال ال �ا أ� 
ــ هــذا �خلــع ... اآلن مــا �جــد مــن ا مــاذ ا،، لكــنهم �أكلونــه و�صــفونه عالًجــاحــرام بــال شــك أنــه یؤ�ــل حی�

 علي؟ اتقول �ا أ�
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
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المقصـــود أن األطعمـــة مســـألة خالفیـــة هـــل األصـــل فیهـــا الحظـــر أو األصـــل فیهـــا اإل�احـــة �مـــا هـــو 
 ....معروف، لكن نعود

 طالب:........
 ین؟ أ

 طالب:........
 المذاهب تختلف في هذا. ،كلٌّ على أصله

 نكمل؟أم نقف 
 طالب:........

 اقرأ.
 �سم هللا، وصلى هللا وسلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

ه، ثـم لـ: "وُرد �ـأن منـع التصـرف فـي ُملـك الغیـر ثبـت �الشـرع، والكـالم قب-رحمـه هللا–قال المؤلـف 
خًال له، المنع �النسبة إلى من یتضرر �ه، واالحتیاط معارٌض �أن الممتنع على سماط الملك �عد مب

 مفتاًتا متكبًرا علیه، فاإلقدام أحوط، أو مساٍو، فال ترجیح".
 الواقف.

 "الواقف: الحظر واإل�احة من الشرع، فال حكم قبله، والعقل ُمعرٌف ال حاكم.
 �ل حاٍل أصله، فیما ُجِهل دلیله سمًعا". وفائدة الخالف، استصحاب

 نعم.
حظـر عرفنا أن األعیان الُمنتفع بها قبل ورود الشرع مسألة خالفیة بین أهـل العلـم، هـل األصـل فیهـا ال

 أو اإل�احة أو التوقف؟
ــي اَألرْ مــن قــال: علــى اإل�احــة، قــال: إن هللا خلقهــا لإلنســان ینتفــع بهــا  ــا ِف ــْم َم  ا}ِض َجِمیًعــ{َخَلــَق َلُك

 ].٢٩[البقرة:
والذي �قول: المنع، �قول: هـو تصـرف فـي ملـك الغیـر �غیـر إذنـه، فـال ُبـد مـن أن �ـأذن صـاحبها وهـو 

 وال إذن؛ ألن المسألة مفترضة قبل ورود الشرع. -سبحانه وتعالى–هللا 
 –ا، وهـي ملـك مـن خلقهـا لنـا �مـا قـالهي ملـك الغیـر، فـال نتصـرف فیهـ ،الواقف �قول: األدلة متكافئة

 فاألدلة عنده متعادلة فتوقف. -سبحانه وتعالى
 سـاك أحـوط"الحاظر: تصرٌف في ُملك الغیر �غیر إذنه فحرم، �الشاهد، ثم اإلقدام علیه خطٌر، فاإلم"

 الحظر مقدم على اإل�احة.
لــك ُیــدر�ني أنــه مــا �جــوز التصــرف فــي ممــاذا "وُرد �ــأن منــع التصــرف فــي ُملــك الغیــر ثبــت �الشــرع" 

 الغیر؟
 ب:........طال

ل الشــرع، فــال یــرد مثــ ، والمســألة مفترضــة فیمــا قبــل ورود�الــدلیل، والــدلیل متــى جــاء؟ �عــد ورود الشــرع
 هذا.

ــ ى مــن "وُرد، �ــأن منــع التصــرف فــي ُملــك الغیــر ثبــت �الشــرع، والكــالم قبلــه، ثــم المنــع �النســبة إل
، وهذا الجـدار صـار لـه �عني جدار جارك صار له ظالل، الجدار لجارك ،من یتضرر �هیتضرر �ه" 
جـــارك وضـــع علـــى الســـور الـــذي بینـــك و�ینـــه �هر�ـــاء لـــه نـــور، نقـــول: ال تســـتفید؛ ألن  أن ظـــالل، أو

بهــذه األنــوار؛  ئ، نقــول: ال تستضــاالشــر�ة وضــعت أنــوارً  أن الكهر�ــاء مــا هــو لــك، وأنــت فــي بیتــك، أو
 ألنها ملك الشر�ة؟ ال، مثل هذا ال یتضرر �ه    
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نعــم مــن تضــرر جــالس �ظــالل الجــدار إلــى مــن یتضــرر �ــه، واالحتیــاط معــارٌض"  "ثــم المنــع �النســبة
 وعند الباب �ل من راح أو ُفِتح الباب تحین فرصة ونظر في داخل البیـت، نقـول: یتضـرر، وحینئـٍذ ال

 �جوز له أن ینتفع بهذا و�ن �ان شیًئا �سیًرا.
 ي هو اإلمساك أحوط.ذال "واالحتیاط"

نعـــم االحتیـــاط عـــن أمـــوال النـــاس المبنیـــة علـــى المشـــاحة أفضـــل، الممتنـــع" واالحتیـــاط معـــارٌض �ـــأن "
 اإلمساك عنها أولى وأحوط، لكن الذي ال یتضرر بوجٍه من الوجوه، والذي ُ�حب أن �ستفید الناس من

ل له.  أمواله، وقد بذل نفسه وماله للناس، فمثل هذا الذي ال �ستفید من ماله �أنه ُمبخِّ
من سـماط  ا أحتاط ما آكل�قول: أنعلى سماط الملك �عد مبخًال له"  ن الممتنع"واالحتیاط معارٌض �أ

ل للملكذالملك ال  .ي مده للناس، هذا ُمبخِّ
 !؟فكیف �ملك الملوك سبحانه وتعالى"مفتاًتا متكبًرا علیه" 

: الواالواقـــف أبـــو الحســـن الخـــرزي أو الجـــزري، والواقفیـــة، قـــ"فاإلقـــدام أحـــوط، أو مســـاٍو، فـــال تـــرجیح" 
فــال  الحــزر واإل�احــة مــن الشــرع، فــال ُنقــدم إال �إ�احــة، وال نمتنــع إال �حظــر، وحینئــٍذ تكافــأت فنتوقــف،

 حكم قبله ال �حظر وال إ�احة.
لة ن العقــل یــدل علــى أنــه ال یتضــرر؛ ألن المســأإ�عنــي مــا �كفــي أن نقــول: والعقــل ُمعــرٌف ال حــاكم" "

 ما �جوز؟ هذا حكم شرعي.أم شرعیة �جوز 
دك دنیا وال عنمن ُمتع هذه ال ائً وحینئٍذ یلزم التوقف، �عني فائدته أنك رأیت شیل ُمعرٌف ال حاكم" والعق"

أنــت فدلیــل فیــه، مــا عنــدك دلیــل ال ُیبیحــه وال �منعــه، �قــول: األصــل أن تتوقــف، إذا مــا عنــدك دلیــل 
 صل، لكـن مـا عنـدكخاضع ألوامره ُمجتنب لنواهیه هذا األ -سبحانه وتعالى–ُمصیَّر، أنت مملوك هلل 

             .شيء منه
 مـا، قـد �قـول قائـل: هـذا فـي األعیـان المنتفـع بهـا قبـل ورود الشـرع، جـاء الشـرع اآلنوفائدة الخـالف" "

بـیح الفائدة من القول �المنع أو اإل�احة، اآلن جـاء الشـرع، وجـاءت النصـوص تُ  ماالفائدة من التوقف؟ 
 كذا وتمنع �ذا؟

ا�ـة، جـاء دُ�مكـن أن �سـتفید منهـا، رأى  ارأى عیًنـله، فیما ُجِهل دلیله سمًعا" "استصحاب �ل حاٍل أص
و المنــع مــن ر�ــوب البقــر وأنهــا لــم ُتخلــق لهــذا فــال ُتر�ــب، مــا یر�بهــا اإلنســان مثــل مــا یر�ــب الحمــار أ

تحملـــه وتحمـــل متاعـــه، لكـــن  أن الحصـــان، وجـــاء اإلذن بر�ـــوب الحمـــار والحصـــان، رأى دا�ـــة �مكـــن
 ما ینتفع؟ أم ُ�منع من ر�و�ها، وال �حمار ُ�سمح بر�و�ه ینتفع  لیست ببقرة

  طالب:........
، مبني على هذه المسألة الذي �قول: األصل اإل�احـة اسـتفد هیـا ار�ـب، والـذي �قـول: المنـع، �قـول: ال

  فاالحتیاط أتوقف. ال تصلح �مكن
شــرع األعیــان المنتفــع بهــا قبــل ورود الوال شــك أن القــول: �ــأن  ........فالواقفیــة لهــم رأي، ومــن �قــول 

 أصله اإل�احة.
 �هللا أعلم.

 وصلى هللا سلم على نبینا محمد.
 طالب:........

 ؟ماذادل على 
 طالب:........

 ال، ودل على المنع من استعمال األشیاء قبل معرفة حكمها.
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 طالب:........
  هو �لٌّ على أصله على �ل حال، �لٌّ على أصله. ،ال


