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الدرس العاشر
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد...
فإننا نكمل ما بدأانه من التعليق على كتاب "األصول من علم األصول" لشيخنا /حممد بن عثيميني -رمحه هللا تعاىل ،-وقد
توقفنا يف اللقاء املاضي هناية ابب األمر ،ونبدأ بعون هللا َ -عَّز َو َج َّل -وتوفيقه يف هذا الدرس من أول مبحث النهي.
هذا املبحث الذي ذكره الشيخ -رمحه هللا تعاىل -وهو مبحث النهي ،أشار فيه الشيخ إىل أربع مسائل:

 املسألة األوىل :تعريف النهي.

 املسألة الثانية :صيغ النهي.
 املسألة الثالثةِ :دالالت النهي.

 املسألة الرابعة :مىت خيرج النهي عن ِداللة التحرمي.
أما املسألة األوىل :فقد عرف الشيخ -رمحه هللا تعاىل -النهي بقوله :هو قول يتضمن طلب الكف على وجه االستعالء

بصيغة خمصوصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

فقول الشيخ -رمحه هللا تعاىل( :-هو قول) ،خيرج به كما مر معنا يف ابب األمر ،خيرج به غري القول ،كاإلشارة ،والكتابة،
حىت وإن أفادت معىن النهي ،فإهنا ال تسمى هنيًا يف اصطالح األصوليني.

وقوله( :قول يتضمن طلب الكف) ،خرج به القول الذي ال يتضمن طلبًا ،وهو اخلرب كما مر معنا.

وقول الشيخ -رمحه هللا تعاىل( :-على وجه االستعالء) ،هذا خيرج به ما كان على غري وجه االستعالء ،كااللتماس،

وكالدعاء ،فااللتماس كأن تقول لصديق :ال تغب عنا ،فهذا النهي ليس على سبيل االستعالء ،وإمنا هو على سبيل االلتماس وقد
مر معنا أن االلتماس هو من املساوي للمساوي ،وكذلك خرج به الدعاء كقول الداعي :ربنا ال تؤاخنا إن نسينا أو أخطأان.
فقوله :ال تؤاخذان هذا ليس على سبيل االستعالء؛ ألنه من األدىن لألعلى ،فال يدخل معنا هنا.
 املسألة الثانية :وهي صيغ النهي.

ٍ
(بصيغة خمصوصة) ،وصيغ النهي تنقسم إىل قسمني:
وقد أشار الشيخ -رمحه هللا تعاىل -إىل ذلك بقوله:
 القسم األول :صيغةٌ صرحية ،وتسمى صيغةٌ أصلية. -والقسم الثاين :صيغ غري صرحية ،وتسمى ابلتوابع.

أوال :الصيغ الصرحية ،وهي صيغة ال تفعل ،مثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -هلا بقول هللا -عز وجل﴿ :-وال تَـتبِع أ َْهو ِ
ين
ا
اء الذ َ
َ
ْ ََ
ِ ِ
ين ال يُـ ْؤِمنُو َن ِِب ْْل ِخ َرِة﴾ [األنعام :من اآلية .]150
َكذبُوا ِِبايتنَا َوالذ َ
مقروان بال الناهية؛ فهذه هي الصيغة األساسية األصلية للنهي،
فهذه ال الناهية املقرونة بفعل املضارع ،فإذا جاء الفعل املضارع ً
وكذلك ال النافية إذا دخلت على اجلملة االمسية فإهنا تفيد النهي ،كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-ال نكاح إال بويل»،
وكقوله« :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» ،فالصيغ املخصوصة األصلية للنهي هي صيغة واحدة ،وهي :املضارع ،الفعل
مقروان بال الناهية.
املضارع إذا جاء ً
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أمر أو هني؟ وهذه املسألة اشار إليها الشيخ -رمحه
هنا مسألة وهي طلب الكف عن الفعل بصيغ األمر ،بصيغة افعل هل هو ٌ

هللا تعاىل ،-واجلواب عن هذه املسألة أننا ننظر للصيغ بغض النظر عن املعىن ،فننظر إىل الصيغة اللفظية ،وال ننظر إىل املعىن.

هبذا قال الشيخ -رمحه هللا تعاىل :-وخرج بقولنا( :بصيغة خمصوصة هي املضارع إخل)؛ ما دل على طلب الكف بصيغة

أمرا ال هنياا.
األمر مثل :دع ،اترك ،كف ،وحنوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة األمر فتكون ا

ـــــــــــــــــــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـ
مع أهنا أفا دت من حيث املعىن النهي ،لكن ننظر إليها من حيث اللفظ ،فاللفظ أمر ،دع من حيث اللفظ هذا أمر ،واترك هذا

أمرا ،وكقول هللا -عز وجلَ ﴿ :-وَما َهنَا ُك ْم
من حيث اللفظ أمر ،كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-دع ما يريبك» ،فهذا يعترب ً
َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا﴾ [احلشر ،]7:فهذا أمر ،وكقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -للمغري بن شعبة« :دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني»،
أمرا ،وكقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-اجتنبوا السبع املوبقات».
فهذا كله يعترب ً
اثنياا :الصيغ غري الصرحية للنهي ،وقد أشار الشيخ -رمحه هللا تعاىل -إىل مجلة منها ،فهذه الصيغ ليس فيها النهي بال الناهية:
ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيـتَةُ َوالد ُم َو ََلْ ُم ا ْْلِْن ِزي ِر﴾
 -الصيغة األوىل :أن يوصف الفعل ابلتحرمي :كقول هللا -عز وجلُ ﴿ :-ح ِرَم ْ

ت َعلَْي ُك ْم أُم َهاتُ ُك ْم َوبَـنَاتُ ُك ْم﴾ [النساء ...]23:اآلية ،وكقول هللا -عز وجلَ ﴿ :-و َحرَم
[املائدة ،]3:وكقوله تعاىلُ ﴿ :ح ِرَم ْ
ِ
الرَِب﴾ [البقرة ،]275:فهذا فيه وصف الفعل ابلتحرمي.

 -الصيغة الثانية :أن يوصف ابحلظر؛ ألن هذا فيه معىن التحرمي.

 والصيغة الثالثة :أن يوصف ابلقبح ،أو يدل عليه ،كقول النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-كما ثبت يف الصحيحني:«العائد يف هبته كالكلب يقيء  م كأكل قيهه» ،وكقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-مثن الكلب خبيث» ،هذه
أفادت التحرمي ،والنهي أفادت النهي لكن بصيغة غري صرحية.

ِ
س ُه ْم أَ ْن
س َما قَد َم ْ
ت ََلُ ْم أَنْـ ُف ُ
 الصيغة الرابعة من الصيغ غري الصريح :أن يُذم فاعله ،كقول هللا -عز وجل﴿ :-لَبهْ َط اَّللُ َعلَْي ِه ْم﴾ [املائدة ،]80:وكقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-آية املنافق ثالث» ...احلديث ،وكقوله -
َس ِخ َ
صلى هللا عليه وسلم« :-املتشبع مبا مل يُعط كالبس ثويب زور».

 الصيغة اْلامسة :أن يرتب على فعله عقاب ،سواءً كان هذا العقاب يف الدنيا أو يف اآلخرة.من أمثلة ذلك :قول هللا -عز وجلَ ﴿ :-والسا ِر ُق َوالسا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَـ ُه َما﴾ [املائدة ،]38:وقول هللا -عز وجل﴿ :-إِن
ِ
ال الْيَـتَ َامى ظُل اْما إَِّنَا َكأْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهنِِ ْم ََن ارا﴾ [النساء ،]10:الحظ أن اآلية األوىل يف العقاب الدنيوي ،والثانية
ين َكأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
الذ َ
يف العقاب األخروي.

ٍ
امريء مسلم طوقه من سبع أراضني يوم القيامة».
وكقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-من اقتطع مال
ٍ
لعرض من الدنيا مل جيد عرف
علما مما يُبتغى به وجه هللا ،ال يتعلمه إال
وكقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-من تعلم ا

اجلنة».

 املسألة الثالثة اليت اشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل -يف هذا املبحثِ :دالالت النهي.
قد ذكر الشيخ -رمحه هللا تعاىل -للنهي هنا ِداللتني:
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 ِالداللة األوىلِ :داللة النهي على حكم املنهي عنه ،يعين :هل النهي يقتضي التحرمي أو الكراهة ،ما هي ِداللة النهي على
حكم املنهي عنه؟ اجلواب عن هذا نقولِ :داللة النهي حىت نفهمها فيما يتعلق حبكم املنهي عنه ،نقول ال خيلوالنهي من
ثالث أحوال:

اَلالة األوىل :أن وجد قرينتدل على أن املراد ابلنهي هنا التحرمي.
اَلالة الثانية :أن توجد قرينة تدل على عدم التحرمي ،على أن املراد ابلنهي هنا عدم التحرمي ،الكراهة.
جمردا عن القرائن.
اَلالة الثالثة :أن أييت النهي ً
مطلقا ً

فما يتعلق ِبَلال األوىل :إذا أتت قرينة تدل على التحرمي؛ فإنه ُحيمل هذا النهي على التحرمي ابالتفاق.
ادةَ َوَم ْن يَ ْكتُ ْم َها فَِإنهُ آَِ م قَـلْبُهُ﴾ [البقرة.]283:
مثال ذلك :قول هللا -عز وجلَ ﴿ :-وَال تَ ْكتُ ُموا الش َه َ
ادةَ﴾ ،هني ،ما ِداللة هذا النهي؟
قولهَ ﴿ :وَال تَ ْكتُ ُموا الش َه َ
ِ ِ
أمر حمرم،
يف قوله﴿ :فَإنهُ آَ م قَـلْبُهُ﴾ ،هذه قرينة تدل على أن املراد ابلنهي هنا التحرمي ،إذا ُوجد اإلمث دل ذلك على أن هذا ٌ
فالقرينة كاشفة.
اَلالة الثانية :أن توجد قرينة تدل على عدم التحرمي ،فهنا ُحيمل النهي على عدم التحرمي ابالتفاق.

مثال ذلك :قول النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-يف آنية أهل الكتاب« :ال اتكلوا فيها إال أال جتدوا غريها ،فاغسلوها وكلوا

فيها».

قوله« :ال أتكلوا فيها»؛ هذا هني ،ما ِداللته؟ يدل على الكراهة ،كيف فهمنا هذا؟ لقرينة ،ما هي القرينة؟ أن النيب -صلى هللا
عليه وسلم -ثبت عنه يف الصحيحني أنه توضأ هو وأصحابه من مزادة امر ٍأة مشركة.
خالف ،مجهور العلماء ومنهم
جمردا عن القرائن ،فهل ُحيمل على احلرمي أو عدم التحرمي؟
ٌ
اَلالة الثالثة :أن أييت النهي مطل ًقا ً
األئمة األربعة ،ومنهم املصنف -رمحه هللا تعاىل -أن النهي املطلق ُحيمل على التحرمي ،وقد استدل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -على

ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما َهنَا ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا﴾ [احلشر.]7:
ذلك بقول هللا -عز وجلَ ﴿ :-ما آ ََات ُك ُم الر ُس ُ
 ِالداللة الثانية اليت أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل -من ِدالالت النهي :هي ِداللة النهي على فساد املنهي عنه ،هل
يدل النهيعلى فساد املنهي عنه ،أو ال يدل على فساده؟ نقول كذلك :النهي ال خيلو من ثالث حاالت:

اَلالة األوىل :أن توجد قرينة تدل على الفساد.
اَلالة الثانية :أن توجد قرينة تدل على عدم الفساد.

جمردا عن القرائن.
اَلالة الثالثة :أن أييت النهي مطل ًقا ً

وحيمل النهي على الفساد ،وهذا ابالتفاق.
فاَلالة األوىل :إذا وجدت قرينة تدل على الفساد؛ فيجب العمل هباُ ،

مثاله :قول النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف بيع الصاع من التمر اجليد بصاعني من التمر الرديء قال« :ردوه» ،وقد هنى النيب
صلى هللا عليه وسلم -عن ذلك قال« :ال تفعل» ..لبالل قال :ال تفعل ،فهذا هني ،هذا النهي هل يدل على فساد املنهي عنه؟صحيحا ما أمر النيب -صلى هللا عليه
دال على الفساد؛ ألنه لو كان العقد
قرينة قول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-ردوه»؛ ٌ
ً
وسلم -ابلرد.
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وحيمل النهي هنا على الصحة
اَلالة الثانية :أن توجد قرينة تدل على عدم الفساد ،تدل على الصحة ،هذه جيب العمل هبا؛ ُ

صحيحا ،تكون املعاملة حمرمة وصحيحة ،أو تكون العبادة صحيحة مع التحرمي.
حمرما
ً
ابالتفاق ،يكون األمر ً
مثال ذلك :وسيأيت معنا أمثلة –إن شاء هللا -ولكن مثال ذلك هنا ليتضح ذلك :هني النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن
التصرية ،والتصرية هي أن تُربط ضروع هبيمة األنعام حىت جيتمع فيها اللنب وتُصبح منتفخة فيغترب بذلك املشرتي ،قال -عليه الصالة

والسالم -كما ثبت يف الصحيحني« :ال تصروا اإلبل والغنم ،فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين إن شاء أمسكها وإن

وصاعا من متر».
شاء ردها،
ا

ما هي القرينة؟ ما هي القرينة الدالة على صحة هذه املعاملة؟ القرينة إثبات اخليار ،يف قوله« :إن شاء أثبتها ،وإن شاء ردها»؛
ألن الفاسد ال خيار فيه ،فلما أثبت اخليار فهمنا من ذلك إن هذه قرينة تدل على الصحة.
مطلقا ،جمرد عن القرائن ،ال توجد قرينة دالة على الفساد ،وال قرينة دالة على الصحة ،هذا فيه
اَلالة الثالثة :إذا كان النهي ً

دال على الفساد ،وقد استدل الشيخ -رمحه هللا
خالف ومجهور العلماء ،ومنهم املؤلف -رمحه هللا تعاىل -على أن النهي املطلق ٌ
عمال ليس عليه أمرَن فهو رد» ،واملردود هو الفاسد.
تعاىل -لذلك بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-من عمل ا

وعلى هذا فيكون األصل أن النهي املطلق يقتضي التحرمي ويقتضي الفساد ،يبقى بعد ذلك ننظر إذا وجدت قرائن يُنظر فيها
ويُعمل هبا.
مث ذكر الشيخ -رمحه هللا تعاىل -قاعدة عند فقهاء احلنابلة -رمحة هللا عليهم -يف ِداللة النهي على الفساد أو عدمه ،فقال
صحيحا مع التحرمي؟ كما يلي:
ِبطال أو
الشيخ -رمحه هللا تعاىل :-هذا وقاعدة املذهب يف املنهي عنه هل يكون ا
ا
مث ذكر الشيخ -رمحه هللا تعاىل :-أن يكون النهي عائدا إىل ذات املنهي عنه.

ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ
تلخيصا هلذا :أن النهي ال خيلو من حالني:
ونقول
ً

عائدا إىل ذات املنهي عنه ،ما معىن إىل ذات املنهي عنه؟ يعين :إىل ماهيته وحقيقته ،واملراد
 اَلالة األوىل :أن يكون النهي ًعائدا إىل وصفه املالزم له ،هذا يدل على التحرمي والفساد.
عائدا إىل شرطه ،أو ً
هبا هنا األركان ،أو يكون ً
عائدا إىل أم ٍر خارجي ،فهذا ال يدل على الفساد ،وإمنا يدل على التحرمي فقط ،وهذا
 -اَلالة الثانية :أن يكون النهي ً

ابالتفاق.
مث ذكر الشيخ -رمحه هللا تعاىل -أمثل ًة لذلك ،ونالحظ أن الشيخ مثل بستة أمثلة وبيان ذلك أن النهي قد يعود إىل عبادة ،وقد
يعود إىل معاملة ،وقد يرجع إىل ذات املنهي عنه ،أو شرطه ،أو أم ٍر خارج.
مثال إىل العبادة.
فحينما ننظر ً

عائدا إىل ذات العبادة ،هذه صورةز
نقول :العبادة إما أن يكون النهي ً

عائدا إىل شرط العبادة.
الثاين :أن يكون النهي ً
عائدا إىل أم ٍر خارج العبادة ،هذه كم صورة اآلن؟ هذه ثالث صور.
الثالث :أن يكون النهي ً
عائدا إىل ذات املعاملة.
ننتقل إىل املعامالت فنقول :املعاملة إما أن يكون النهي ً

شرح كتاب األصول من علم األصول
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عائدا إىل شرط املعاملة.
وإما أن يكون النهي ً
عائدا إىل أم ٍر خارجي عن املعاملة.
وإما أن يكون النهي ً

هذه كم اآلن صورة؟ ثالث صور ،صار اجملموع ست صور ،فنمر عليها كما أشار إليها الشيخ -رمحه هللا تعاىل.-

فنقول الصورة األوىل :أن يعود النهي إىل ذات املنهي عنه يف العبادة ،مثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -إىل ذلك ابلنهي عن صوم
اجع إىل ركن منهي عنه وهو اإلمساك ،وقد أشرت أن املراد بقوهلم ذات العبادة يعين األركان ،ألن األركان
يوم العيدين؛ ألن ذلك ر ٌ
هي اليت تتكون منها ماهية العبادة.
وكذلك النهي عن الصالة للحائض ،لقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-دعي الصالة أايم إقرائك» ،فلو صلت احلائض
فهي آمثة؛ ألهنا واقعة يف التحرمي عامدة وصالهتا فاسدة ،وهذا ابإلمجاع؛ ألن النهي هنا عائ ٌد إىل ذات العبادة.

الصورة الثانية :أن يعود النهي إىل ذات املنهي عنه يف املعاملة ،فتكون املعاملة حمرمة وفاسدة ،مثال ذلك :مثل الشيخ ابلنهي
عن البيع بعد نداء اجلمعة الثاين ممن تلزمه اجلمعة على ٍ
وجه ال يُباح ،وكذلك من األمثلة :النهي عن بيع املعازف ،واألصنام،
متعلق أبركان
واخلمر ،واخلنزير ،وكذلك النهي عن الراب ،والنهي عن بيع ما ال ميلكه اإلنسان ،كل ذلك عائ ٌد إىل ذات العبادة ألنه ٌ
املعاملة.
الصورة الثالثة :أن يعود النهي إىل الشرط املنهي عنه يف العبادة ،وعندان قاعدة أن العائد إىل الشرط كالعائد إىل الذات؛ ألن

ابطال.
الذات ال تتحقق إال بوجود شرطها ،فيكون ً
مثال ذلك :النهي عن لبس الرجل ثوب احلرير ،فسرت العورة شرط من شروط صحة الصالة ،فإذا سرتها ٍ
بثوب حمرم؛ مل تصح
عائدا إىل الشرط  ،وكذلك الصالة يف الثوب املسبل ،والصالة يف األرض املغصوبة ،وهذه الصور احلقيقة أن
ألنه صار األمر هنا ً
الشيخ -رمحه هللا تعاىل -ذكرها ألنه هو يذكر اآلن املتقرر عند احلنابلة ،وإال فإن شيخنا -رمحه هللا تعاىل -يف هذه املسألة على
مغصواب ،أو مسروقًا ،فإن صالته صحيحة
وجه اخلصوص يرجح الصحة مع التحرمي ،فمن صلى يف ثوب حمرم ،سواء كان حر ًيرا ،أو
ً
ولكنه أيمث ابالستعمال.
قال ألن اجلهة هنا منفكة ،فاحلرير والغصب ال خيتص ابلصالة ،وهلذا ُمينع اإلنسان من لبس الرجل ُمينع من لبس احلرير سواءً يف
متعلقا ابلصالة نفسها.
داخل الصالة أو يف خارجها ،هو ليس ً
الصورة الرابعة :أن يعود النهي إىل شرط املنهي عنه يف املعاملة ،مثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -ابلنهي عن بيع احلَ ِمل ،فبيع
احلَ ِمل يتعلق بشرط من شروط البيع ما هو؟ العِلم ابملبيع ،وبيع احلَ ِمل ليس فيه علم ابملبيع ،فهذا احلمل قد يكون حيًا ،وقد يكون
احدا ،وقد يكون أكثر من ذلك.
ميتًا ،وقد يكون و ً
طبعا الصور السابقة األربع تقتضي الفساد على ما هو متقرر عند
الصورة اْلامسة :أن يعود النهي إىل أم ٍر خارج يف العبادةً ،
احلنابلة ،الصورة اخلامسة :أن يعود النهي إىل أم ٍر خارج يف العبادة ،مثاله مثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -ابلنهي عن لبس الرجل

عمامة احلرير ،وهنا اسأل ما الفرق بني ثوب احلرير وعمامة احلرير؟ نالحظأن فقهاء احلنابلة -رمحة هللا عليهم -يف ثوب احلرير قالوا:
من صلى يف ثوب حري ٍر فصالته ابطلة ،آمث وصالته ابطلة ،لكن يف عمامة احلرير قالوا :ابللبس لكن صالته صحيحة ،ما الفرق؟
الفرق أن الثوب يتحقق به شرط الصالة ،وهو سرت العورة ،وأما لبس العمامة فال يتعلق به شرط من شروط الصالة ،وهلذا فرقوا يف
احلكم.
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فالرجل إذا لبس عمامة حرير يف الصالة فصالته صحيحة ،ملاذا؟ ألن لبس العمامة من احلرير ال يتعلق ابلصالة ،وهلذا نقول
للرجل حيرم عليك لبس هذه العمامة سواءً كان يف الصالة ،أو كان يف خارج الصالة.
وكذلك من األمثلة :النهي عن الغيبة والكذب والنميمة ابلنسبة للصائم ،هذه أمور منهي عنهاُ ،هني عن الكذب ،هذا
صائمووقع يف الكذب ما حكم صيامه ،هل صيامه فاسد؟ اجلواب :ال ،هو آمثٌ ابلكذب ،لكن صومه صحيح ،ملاذا صححنا
صومه؟ ألن النهي هنا عن أم ٍر خارجي ال يتعلق ابلصيام ،فهذا النهي عن الكذب ال يتعلق بذات الصوم ،وال يتعلق بشرط من

صائما أو غري صائم.
شروط الصيام ،وإمنا هو ٌ
أمر خارجي ،يُنهى اإلنسان عن الكذب سواءً كان ً
الصورة السادسة واألخرية :أن يعود النهي إىل أم ٍر خارجي يف املعاملة ،ومثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -بذلك النهي عن الغش،

رجال ابع سيارة آلخر وكان فيها عيب يعلمه ولكن كتمه ،مث تبني للمشرتي ذلك ،ما حكم هذا البيع؟ اجلواب:
مثال ذلك :لو أن ً
البيع صحيح ،ألن النهي يعود إىل أم ٍر خارجي ،الغش حمرم يف كل األحوال ال عالقة له ال أبركان البيع ،وال بشروطه ،وهلذا يثبت
للمشرتي اخليار ،إن شاء أن ُميضي هذا البيع ،وإن شاء أن يفسخه.
وهنا قاعدة :أنه إذا كان النهي حلق املخلوق؛ فإنه يُعلق على رضا ذلك املخلوق ،وهنا النهي حبق املشري ،وهلذا عُلِق برضاه ،إذا
رضي وأمضى البيع وإال فسخه ،لكن إثبات اخليار كما سبق معنا دليل على الصحة.
ومن أمثلة ذلك النهي عن تلقي الركبان ( )36:37فهذا البيع صحيح لو فعله فالبيع صحيح.
 املسألة الرابعة معنا يف هذا اللقاء :مىت خيرج النهي عن ِداللة التحرمي

األصل سبق معنا أن األصل يف النهي املطلق أنه يقتضي التحرمي ،وخيرج إىل معاين أشار الشيخ -رمحه هللا تعاىل -إىل معنيني:

املعىن األول :الكراهة ،ومثل الشيخ -رمحه هللا تعاىل -له بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم« :-ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه
وهو يبول» ،فهذا النهي هل هو للكراهة أو للتحرمي؟ خالف ،لكن مجهور العلماء على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحرمي ،هو
من ابب اآلداب ،وقد استدلوا لذلك أبن الذكر هوجزء من اإلنسان ،فإمنا ميس يده أو رأسه أو قدمه قد جاء يف قول النيب -صلى
هللا عليه وسلم -إمنا هو بضعة منك.

املعىن الثاين :اإلرشاد ،ما معىن اإلرشاد؟ يعين أن يُرشد املكلف إىل الرتك ،أن بقصد الشرع أن يُرشد املكلف إىل الرتك ،وقدمثل
ٍ
صالة اللهم أعين على
الشيخ -رمحه هللا تعاىل -لذلك بقول النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملعاذ« :ال تدعن أن تقول دبر كل
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ،قوله :ال تدعن هذه صيغة هني ،هل املراد التحرمي؟ مجهور العلماء أنه ليس املراد به التحري من
وإمنا أ ِ
ُرشد إىل عدم ترك ذلك ،مث ذكر الشيخ من يدخل يف خطاب األمر والنهي ،هذا –إن شاء هللا- -عز وجل -نرجئه مع
احلديث عن موانع التكليف إبذن هللا -عز وجل -يكون يف لقائنا القادم حبول هللا -عز وجل.-
عمال صاحلًا ،إنه ويل ذلك والقادر عليه،
انفعا يعقبه ً
علما ً
أسأل هللا -عز وجل -أن جيعل ما قلناه حجة لنا ال علينا ،وأن جيعله ً
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا ٍ
حممد ،وعلى آله وهللا تعاىل أعلم.

