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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيةني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(1ٓٓ) 

 (ِِبْلباِطلِ )تتمة الكالم حول فقو 
ىببو  عنبباوين ضوضببوعات األحهبباموسببة : ان ادلببدار يف  ،وان ادلوضببوق قببد يهببون ىببو ادلتغبب ِ   ،دوانببو قببد يتعببد   ،يتغبب   ن ادلفهببوم قببد أ   :سببة 

ادلوضبوق لبو تغب  هلتبو  ن  أنبة ىبي ادلبالك وإال رم،مب ، و د علبى ضلبو االاب اك اللفظبي رالةرينبة ادلعي ِ و لو تعبد   إليو، وان   عنو ال ادلتغَ  ادلعىن ادلتغَ  
 وىو:  (ِِبْلباِطلِ )ادلوضوق االخر )ادلتغ   إليو( وحتةي  ذلك يف ضمن حبث تطةيةي ىام ضةتلى بو على ضوء رةو قولو تعاىل أحهام 

 حبث تطبيقي: حترمي العلماء ألمثال التلفاز واملنجد مث حتليلو
ضببن ري بب  ضببن النبباس ابن ضببن ادلسببل مات ابن العديبد ضببن العلمبباء حرضببوا يف الةدايببة ادلببز ق والتلفبباز ق أاازواببا، روقبب  ا اببهال  ن  إ
َلٍد َحَلاَلٌل أَاَلدًا ِ َ  َْلَلْوِم اْلِقَياَمَلَلِة َو َحَراُمَلُو َحَلَراٌم أَاَلدًا ِ َ  َْلَلْوِم اْلِقَياَمَلَلِة...)) بعبب   رهيب  حبر ضتم ق حل لبتمك وريبزا حبر م (1)((َحَلاَلُل ُحَمد

وأاباز  ،م بعب  ابراء ادلن،بد وبيعبو ق أابازوهوحبر   ،والدش ق أاازوهم بع  ضا يسمى ابلستاليت ىا، وحر  العلماء ربطة العن  ق أااز 
لةولببو  ضبباو وريببان ض ببموالو الةاطبب  ريببان زلر  ادلنهببر أو رانببو إن ريببان ضببن  ؛ضببوه أو العهببك، رهيبب  يعةبب  ذلببكبعضببهم الةيبب  ال ببةهي ق حر  

َنُكْم ِِبْلباِطِل...) تعاىل  راؤه زلرضاو ابطالو ومثنو سحتاو، وإال رال.ريهون بيعو وا (2)(ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم اَليَلْ
 ليس مبحرم ،حرماً  ْعملواإلشكال: ِبن ايع احمللل ممن 

واجلببواب: ان ذلببك شلببا ديهببن ور ببو بواببوه عديببدة، ولهببن علينببا ان نةببوع ا اببهال أوالو ق صليببا عنببو، ونسببتعني يف تةويتببو  ببا حب ببو 
رنةبول: ان  ره ريةي  اخل ا شلن يعملو آلة ذلو أو قمار وإاارة الدريان شلن يةي  ريو اخلمبرونظائ األعالم يف ضةحث بي  العنا ليعملو مخراو 

 ضتعددة. ،يعملو مخراو أو يعلم انو سوف العنا شلن حيتم   ضا ىو حالل شلن حيتم  أو يعلم انو سيصررو يف احلرام ريةي  الصور يف بي 
ال شلبا ، وىبزا   مخبراو(عم  مخراو أو آلة ذلو )وحسا تعة  ال يخ: على ان ي   ب رط ان يعملوأو اخل ا الصورة األوىل: ان يةيعو العنا 

 .ور س د أو غ اا ب رط ان يستعملو يف احلرام حرم اخل ا، رلو ابعو التلفاز أو ريما ذريره ال يخ  بال خالف ورساده اك يف حرضتو
( وىببزا ، أع وإن مل ي ب ط ذلبك)ال ب برط ان يعملبو ذلببومخبراو أو آلبة  بةصبد ان يعملبو أو اخل ببا الصبورة ال انيبة: ان يةيعبو العنبا

أريبب  للمبببال  الصببورة األوىل بببب  وال انيببة أيضببباو زلببرم اب مجبباق أيضببباو ألدلببة عديبببدة ضببزريورة يف ادلهاسبببا وغبب ه وضنهبببا ان أريبب  ادلبببال يف 
َلَنُكْم ِِبلْ )وقبد قببال تعباىل  ابحلمبب  ال بائ ، عرربباو، ابلةاطب  وضنهبا: انببو إعانبة علببى ا ق وغب  ذلببك ررااعببو  (باِطَلَللِ ال ََتُْكلَلَلوا َأْمَلَلواَلُكْم اَليَلْ

 ىناك ض  األخز والرد ريو.
 بةصد ان يستعملو يف احلرام حرم. اخل اوعليو: رإذا ابعو التلفاز أو 

روا ت  هرِ و  الصببورة ال ال بببة: ان يةيعببو شلبببن يعلببم انبببو يعملببو مخبببراو )لهببن ال ب بببرطو وال بةصببده( وادل بببهور اببوازه، وقبببد وردت يف بعبب    ببب
َأْسَلَللَُلُو َبَلَلْن رَُ َلَلٍل لَلَلُو   بليَلَلو السَلَلالمَكتَلْبَلَلُت ِ َ  َأِ  َبْبَلَلِد ا ِد ))يف خببا ابببن اذينببة قبال:  عليببو السبالملهنهببا تتضببمن تعلبيالو عاضبباو ريةولببو  خا بة

ََلَلَلا َِبَبَلَلَل َلَلَلله ُشَلَلْراُُو َأْو َأْكلَلَلَلُو فَلَلَلاَل  ََْس َكَلَلْرٌم َأ َِْبيَلَلَلُع اْلِعنَلَلَب َو التدْمَلَلَلَر ممدَلَلَلْن َْلْعلَلَلُم أَخدَلَلَلُو َََْعلَلَلَلُو َ َلَلراً َأْو َسَلَلَلَكراً فَلَقَلَلاَل ِ  د ِن الدَلَلَلِحي  َِ ُو َحَلَلاَلاًل ِ  اإْلِِبد
 .(3)((اِبَلْيِعوِ 

حب  إذا علبم ابنبو يسبتعملو يف احلبرام )ضبادام مل ي ب طو ومل يةصبده( رهيب  إذا وابةهو رعلى ىزا ال ينةغي الةول حبرضة بيب  التلفباز 
 ظن رةطك ب  ريي  إذا احتم  رةطك

بيعبو السبهني أو الةندقيبة حب  شلبن حيتمب   ضب الو  ن ذلك ضبا علبم ضبن ال بارق ريراىبة وقوعبو يف اخلبارج ضهمبا ريبان، ريحبرمنعم خيرج ض
                                                             

 .58ص 1الهايف: ج (1)
 .29سورة النساء: آية  (2)
 .231ص 5الهايف: ج (3)
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 عةالئياو انو سيةت  هبا اخصاو، رهي   ا لو علمك
 رهان ينةغي الةول ابلتفصي ، ال إطالق التحرمي ق الت،ويز.

ج فتاوى العلماء  و وه  سة لتخْر
 واوه مخسة: ،واجلواب: ان ضا ديهن ان يزرير ضن الواوه للتحرمي ق الت،ويز

 ان التحرمي من ِبب املقدمية
 .عةالو، أو عةالو وارعاو  ان ذلك ضن ابب ادلةدضية، ران ضةدضة احلرام حرامالو و األول: 

 ولهن ىزا الواو يوااو إباهاالت:
 اإلشكال اتوسط الفابل املختار

ضبا ادلةدضبة الب  أ ،ضبةلهبا راعب  سلتبار ليسبت  حرضبة، أع ان ضةدضبة الفعب  احلبرام للمهلب  نفسبو زلر  رام إذا ول  ضنها: ان ضةدضة احلب
م ىبو رعلبو للحبرام طها الفاع  ادلختبار ربا ر  إذ قد توس   ؛عنوان ادلةدضةضن اهة تة  يف طري  رع  اخص آخر للحرام رليست  حرضة 

حينئبز  احلبرام  عب   نسا رِ ةدضات لو ليفع ، نعم لو ريان الفاع  رلنوانو أو طفالو غ  شليز رانو ي  ادل متهيد اخص آخر بع عن إرادة، ال 
 ألنو رياآللة حينئز .ادلةاار السةا دون الفاع   إىل

 م املقدمة املوصلة فقطاحملرّ  نّ أو 
 (1)التلفاز ض الو يفع  بو ا برمن ي  ع ران احلرام ىو ادلةدضة ادلو لة، وليك ري  ض ،وضنها: انو لو سلمت احلرضة ضن ابب ادلةدضية

 .بو إليو يتو   وبني بيعو شلن ملرهان الالزم التفصي  يف احلرضة بني بيعو شلن تو   بو إىل احلرام 
 اجلواب: تعميم احلرمة ملا لو ترك ترك

عب  أعبالم األ بول، حيبث علبى ضسبلك ب دلبا وقب  ضةدضبة لفعب  الغب ، وذلبك ا ابهال األول: بتعمبيم احلرضبة عبنوديهن اجلبواب 
، حبرم الفعب  والتمهيبد، واضبا إذا (2)م غ ىا،  عىن انبو إذا ريبان شلبا لبو تبرك تبركإىل حرضة ادلةدضة ادلنحصرة وإن مل حير   ضنهمذىا العديد 

 ريان شلا لو ترك مل ي ك مل حيرم التمهيد وضا عد  ضةدضة.
ةصبد ان يعملبو( إىل انبو لبو ريبان حبيبث بمخبراو )ال ب برط ان يعملبو وال بي  العنا إىل ض ن يعملبو أض ال توضيحو: انو ذىا مج  يف 

ترك ادل ب ع ابرب اخلمبر الضلصبار طريةبو إىل ابراء العنبا وابرب اخلمبر هببزا الةبائ  ربإذا مل يةعبو لبو مل ديهنبو ان يصبن   لوإذا ترك بيعو 
رهنبا حتبرم ادلةدضبة وان توسبطها الفاعب  ادلختبار ألن ترريهبا  لعدم واود ابئ  آخر أو الضتناق سائر الةاعة عبن بيعبو لبو،وان ي رهبا اخلمر 

 .(3)سةا اتم ل ك احلرام رال ك وااا
اخلمر لعدم ريون ادلةدضة ضنحصرة بو ألن غ ه سبيةيعو لبو أو سيسبرقو  ارب إذا ترك الةي  ال ي ك الطرف اآلخرحبيث واضا لو ريان 

 أو غ  ذلك، رانو ال حيرم الةي  لو حينئز .
زه؛ إذ ريببان النبباس أو غب  ذلببك ق  بوي الببربطزا ادلةبىن ديهببن تصبحيو رتببوك أولئبك العلمبباء حبرضببة بيب  التلفبباز أو ادلن،بد أو رعلبى ىبب

لعلمبو إمنبا ريبان ان حترمي الفةيو بي  اخل ا أو التلفباز علبى آحباد ادلهلفبني أع  ضنحصرةبفتاوك العلماء رهانت ادلةدضة  سابةاو ضلتزضني
 رةببديف ىبزا البزضن واضبا ألنبو يعلبم ابن غب ه ال يةيعبو لبو، أع  ،اآلخبرون أيضباو الةيب لبو تبرك تبرك  ضب الو وعمبرو...(ابن ريبال  ضبنهم )ريزيبد 

حيبرم الةيب  ألنبو لبيك شلببا إذا ضنبو ااب اه ضبن غب ه، رل ببم  يةعبو ابعبو غب ه وإذا مل ي بب   خرابت الةضبية عبن ادلةدضيبة االضلصببارية رانبو إذا مل
ن    إبذن هللا تعاىل. . وللةحث  لة(4)ترك ترك  وصلى هللا بلى دمحم وآلو الطاىْر
َواِجُج َفِذَذا ِ ند ا دَ تَلَباَرَك َوتَلَعاَ  َْلْعَلُم َما ُْرُِْد اْلَعْبُد ِ َذا َدَباُه َوَلِكندُو  ُِبه َأْن تَلَبثد ِ َلْيِو احلَْ )): عليو السالم ا ضام الصادققال 

                                                             

 ريم اىدة ادلناظر اخلليعة.  (1)
 لو ترك السةا، ترك ادلةاار. (2)
 والفع  حرام، بناء على ادلالزضة بينهما أو ريون أحداا عنواانو لآلخر. (3)
 لك وعن بع  ادلناق ات ض  األعالم  يف ادلةام، يف حبث ساب .راا  ادلهاسا ا رضة، وقد رص لنا الهالم عن ذ (4)
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 (.476ص 2ج الهايف:) ((َدَبْوَت َفَسمِّ َحاَ َتكَ 
 


